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Výroční zpráva 2020 – Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z. s.  
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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) 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: +420797972421 

• E-mail: info@zskom1.cz, noskova.martina@gmail.com 

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

• Webové stránky: spolek-zskom1.cz 

 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Informace k vyhlášení nouzového stavu. 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost 

žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: 

 

- základní umělecké školy (nově), 

- zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), 

- jazykové školy (nově), 

- jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), 

- základní školy, 

- střední školy a konzervatoře, 

- vyšší odborné školy 

- vysoké školy  

 

 

 

https://rejstriky.finance.cz/adresa-zlin-havlickovo-nabrezi-3114-0-4235851
https://rejstriky.finance.cz/adresa-zlin-havlickovo-nabrezi-3114-0-4235851
mailto:info@zskom1.cz
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Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020. 
 

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a 

přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách 

a školských zařízení. 

 

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem 

státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích 

zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí. 

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, 

jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, 

výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit. 

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové 

vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek 

volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele. 

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém 

zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. 

včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na 

zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných 

školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného 

výcviku. 

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní 

případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či 

studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto 

nástrojů rozhoduje ředitel školy. 

 

Mimořádný stav se všemi hygienicko – protiepidemickým opatřením stále 

trvá. 
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AKTIVITY 

INDIE VE 2.B a 1.B 

Proč u nás pořádáme projekt Indický den? No přece, abychom se něco dozvěděli o zemi, ze které 

pochází indická holčička jménem D’Souza Saina. Díky našemu finančnímu daru může indická dívka 

D’Souza Saina chodit do školy a zároveň může být podpořena i rodina dítěte a místní komunita. 

Děti z 1.B a 2.B se nejen z dozvěděly, kde Indie leží, seznámily se s její vlajkou, navštívily hlavní město 
a další velké metropole, chrámy, ale hlavně si vše užily. 
Už známe posvátné i národní zvíře, národní květ i tradiční jídla plná chilli. Víme, že Indové milují 
pozemní hokej, podívali jsme se na tradiční svatbu. Jen do řeky Gangy bychom se koupat asi nešli. 
Bindi, neboli tečka na čele, nám snad přinese dostatek energie při dalším náročném učení. 

 

Beseda o Indii v 1.B 

V pátek jsme uskutečnili společný výlet do Indie. Byla to kouzelná cesta, která nám ukázala 
nejrůznější zákoutí a krásná místa Indie. Dozvěděli jsme se, že posvátným květem Indie je lotos a za 
národní zvíře je považován tygr bengálský. Lákala nás projížďka na slonech, ochutnávka indických 
pokrmů a také návštěva překrásných chrámů, jejichž jména ani nedokážeme vyslovit. 
Nejoblíbenějším sportem je zde kriket, který tady hrají již malinké děti až po dědečky a babičky. Také 
zde můžete na ulicích potkat modré psy, kteří jsou raritou Indie. Avšak např. řeka Ganga nás ke 
koupání nepřilákala, přestože je posvátná a co víme určitě, že hindštinu bychom se učit nechtěli. 
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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. 

Obhájení titulu "Ekoškola 

Na základě auditu konaného dne 19.6.2020 a posouzení zprávy z auditu komisí, škola obhájila 

mezinárodní titul Ekoškola platný podobu 3 let. Obhájení tohoto titulu opravňuje školu užívat vlajku, 

logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou. 

 

 

 

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.  

 

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, 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. 

 

Sběr přinesl méně finančních prostředků oproti předpokladu z důvodů snížení výkupní ceny papíru 

a mimořádnému opatření proti pandemii. 
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ADAPTAČNÍ KOURZY PRO   6. a 8. ročníky – příspěvek na materiál, občerstvení, odměny  

Adaptační pobyty v letošním školním roce se konaly v nízkoprahovém zařízení pro děti a 

mládež T-klub. Zúčastnily se jich 3 šesté a 2 osmé třídy společně se svými třídními učiteli. V 

průběhu dopoledne proběhly bloky složené z různých aktivit zaměřené na navození pozitivní 

atmosféry ve třídě, aktivizace spolupráce ve skupinách, řešení problémových situací a navození 

příznivého klimatu ve třídě. Na závěr byla vždy závěrečná reflexe programu. 

Žáci si program užili i přes to, že se těšili na společně prožité 3 dny v přírodě a pobyty splnily 

očekávání.  

 

6.A 

Už na konci června bylo jasné, že se šesťáci nemohou těšit na tradiční třídenní zářijové 

adaptační kurzy. Nepřítel Covid zasáhl. Jako náhradu proto přivítali alespoň jednodenní pobyt 

v T-klubu. 

Dopolední program v duchu seznamovacích aktivit žáci ocenili, přestože některé hry změnily 

charakter kvůli nošení roušek. Byla jim také nabídnuta možnosti využití trávení volného času v 

této organizaci i mimo školu. Návštěva tedy určitě nebyla zbytečná a přispěla k lepšímu poznání 

kolektivu tříd. 

8.A 

Po krátkém vzájemném představování následovaly tři bloky, které byly zaměřené na hry 

posilující vzájemnou komunikaci a spolupráci ve třídě. Osmáci si většinu her užili, nejvíce 

atraktivní bylo "vytahování" chlapců děvčaty ze židlí a obráceně. Nejvíce adrenalinové byly 

vzájemné souboje molitanovými tyčemi. Přestávky mezi jednotlivými přestávkami žáci využili 

dle vlastního uvážení, mnozí přitom využili možnost zahrát si fotbálek nebo šipky. Žáci byli s 

aktivitami velmi spokojeni, o to více je mrzí, že současné hygienické normy znemožňují 

možnost účasti na vícedenním kurzu. 
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ADVENT aneb těšíme se na Ježíška – příspěvek na materiál ke tvoření 

 

V neděli 29. 11. 2020 nám začíná ADVENT. Za čtyři týdny a pár dnů se můžeme těšit na Ježíška i na 
dárky pod stromečkem. Aby nám čas do Vánoc lépe utíkal, vytvořili jsme si adventní věnce – jak ty 
papírové, tak náš „družinkový“. Až na něm zapálíme všechny čtyři svíčky, budeme vědět, že Vánoce už 
klepou na dveře. Taky jsme si vytvořili adventní kalendář, který nám malým překvapením zpříjemní 
čekání na Ježíška, který bude letos určitě štědrý, protože máme v družince samé hodné děti. 
Vysvětlili jsme si, že věnec má zajistit štěstí a lásku v rodině a mezi lidmi. Je to čas zklidnění, 
dobročinnosti a pomáhání lidem v nouzi. 
Děti výroba moc bavila a všechny se těšily, jak si to doma hezky vánočně vyzdobí. 

 

 

 
 
 
 

 
KARNEVAL – příspěvek na materiál na vyrábění masek a na odměny na karneval 
 
Přijel k nám karneval, aby radost rozdával! 

Na konci ledna jsme měli v naší družince karneval. Děti tvořily klauna, kterému daly jméno KAREL, jako 
symbol našeho karnevalu. Jeho menšího bráchu vytvořily z CD a odnesly si ho domů, aby jim 
připomínal, že je důležité mít stále úsměv na tváři. Taky jsme si udělali krásné karnevalové masky. 

Ve čtvrtek pak začalo opravdové karnevalové řádění. Hráli jsme balonkovanou a židličkovanou, plnili 
jsme netradiční úkoly, tvořili jsme mumie, soutěžili o sladké odměny a naučili jsme se tanec Makarenu. 
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LYŽAŘSKÝ KURZ – příspěvek na dopravu a odměny pro žáky, servis lyží 

Ve dnech 16. 2. – 21. 2. 2020 proběhl ve skiareálu Kohútka, tradiční lyžařský výcvikový kurz s 
ubytováním na chatě Javorka. Kurzu se zúčastnili žáci  sedmých ročníků pod vedením čtyř instruktorů 
z řad učitelů (K. Gerberyová, M. Plšková, R. Steska a J. Zicha). Díky dobrým sněhovým podmínkám byly 
v provozu všechny vleky areálu a žáci tak měli možnost lyžovat na svazích s různou obtížností. Čtrnáct 
sedmáků začínalo s lyžováním a všem se nakonec podařilo zvládnout základy (vyjet na vleku a sjet 
sjezdovku oblouky v pluhu, z pluhu nebo i v paralelním postavení lyží). Ostatní žáci „lyžaři“ se snažili 
zvládnout správný carvingový styl, případně jej vylepšovali. Součástí večerních programů byly tradiční 
zábavné večery nebo diskotéky. Ve středu odpoledne byla relaxační vycházka k horské chatě Portáš 
doplněná o sněhové hrátky. Věříme, že se sedmákům na kurzu líbilo a že na něj budou rádi vzpomínat.  
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KNIHOVNA – příspěvek na zakoupení nových knih 
Ve školní knihovně se nachází cca 1300–1500 knih.  
Stále se školní knihovna doplňuje dalšími zajímavými knihami. 
 
 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI A JARMARK 
Příspěvek na velikonoční tvoření s rodiči a jarmark, který se neuskutečnil, bude převeden na další rok. 

Předsednictvo podá návrh na přidání této akce do projektu Finanční gramotnost. 

 
  

SOUTĚŽE – příspěvek na startovné, cestovné, občerstvení, odměny 

 

Účast školní družiny ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí a mládeže 

Žáci prvních a druhých ročníků naší školní družiny se zúčastní výtvarné soutěže vyhlášené Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezka (SH ČMS). 
Jedná se o 47. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, letos na téma „Dopravní nehody 
na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče“. 
Školní družina se snaží své žáky vzdělávat v oblasti dopravní bezpečnosti, a právě proto se rozhodla 
této soutěže zúčastnit. Bezpečnost našich dětí je na prvním místě. 
Seznamujeme děti také se složkami, které pomáhají lidem v těžkých situacích. Bez hasičů a jejich 
pomoci bychom se v případě různých nehod a nesnází neobešli. 
 
 
 

Úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži – příspěvek na výtvarné potřeby 

 

Máme velkou radost, že i v této době dlouhé covidové pandemii vám můžeme oznámit jednu 
příjemnou zprávu. 
 Se žáky šestých a osmých ročníků v hodinách výtvarné výchovy vytvářeli s paní učitelkou obrázky do 
soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech a Moravy. Jedná se o soutěž, která má dlouholetou tradici a 
jíž se naši žáci každoročně účastní. Tématem je činnost hasičských jednotek nejen při hašení požárů, 
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ale také zásahová pomoc při různých živelných pohromách, jako jsou například povodně nebo dopravní 
nehody. 
Žáci naší školy se v této soutěži pravidelně umisťují na předních místech. 
Ani tentokrát tomu nebylo jinak a naši šikovní výtvarníci obsadili hned všechny tři první příčky. 
Na prvním místě se umístily Beáta Ulmanová a Vendula Botíková, druhé místo patří Anně Usnulové a 
Kláře Vítové a na místě třetím je Samuel Šemoda. 
Všem oceněným žákům moc blahopřejeme a jakmile se vrátí do školy, bude na ně čekat odměna 
za jejich zdařilé výtvory. 
 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Hospodaření a čerpání finančních prostředků je rodičům vždy předloženo na začátku školního roku a 

schváleno na členské schůzi. Na webových stránkách spolku je zveřejněno průběžné čerpání finančních 

prostředků spolku:  spolek-zskom1.cz 

 

Nevyčerpané finanční prostředky z návrhu hospodaření budou přesunuty do dalšího období. 

 

 

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 


