
Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín 

Zápis z mimořádného jednání předsednictva spolku  

 

Termín konání: 21. 4. 2021  

Místo konání: z důvodu opatření proti pandemii Covid-19 (dále jen opatření) - Klabalská I, Zlín 

Členové předsednictva: Martina Nosková, Jana Nováková, Marcela Paveláková 

Předsednictvo bylo svoláno z důvodů hromadících se dotazů ohledně nevyčerpaných prostředků a financování 
náhradních aktivit školy a rekapitulace dosavadního hospodaření spolku za školní rok 2020 – 2021. 

1. Rekapitulace hospodaření  

 Příspěvky od 450 žáků k 31. 3. 2021 činily 157 500 Kč. Příspěvky chybí od 46 žáků zhruba 
z jedenácti tříd. Hospodářská pracovnice spolku po domluvě s třídními učiteli zbývající příspěvky 
vybere. 

 Stav financí ke dni 31. 3. 2021 činil 252 879 Kč (podrobné informace viz web spolku - Aktuální 
stav hospodaření Spolku rodičů ve školním roce 2020 – 2021 ke dni 31. 3. 2021). 

 Sběr papíru z důvodů opatření neproběhl. 

 Ke dni 31. 3. 2021 bylo celkem vyčerpáno 71 931,84 Kč, z toho 55 277,84 Kč na začátku školního 
roku na výtvarný materiál, (podrobné informace viz web spolku - Aktuální stav hospodaření 
Spolku rodičů ve školním roce 2020 – 2021 ke dni 31. 3. 2021). 

2. Z důvodu hromadících se dotazů o nevyčerpaných prostředkách podává předsednictvo radě rodičů 
návrh o náhradním čerpání financí  

1. Všem žákům 9. ročníků odměna za závěrečnou práci v hodnotě 200 Kč/žák ve formě např.  
nákupu dárkových poukazů na knihy, výlet třídy do zoo, občerstvení na rozlučkové posezení 
(může se uskutečnit i o letních prázdninách) apod., nebo jiné odměny dle uvážení třídních učitelů. 
Předpokladem k čerpání a financování bude záloha v Kč třídním učitelům a následná vyúčtování 
na základě pokladních dokladů do 31. 8. 2021. 

2. Příspěvek všem třídám 1. - 8. ročníků na náhradní čerpání financí podobně jako u 9. ročníků. 
Příspěvek je určen na aktivitu nebo nákup dle vlastního výběru třídních učitelů a rodičů. 
Navrhovaná částka na každého žáka je 200 Kč. Předpokladem k čerpání a financování bude 
záloha v Kč třídním učitelům a následná vyúčtování na základě pokladních dokladů do 
31. 8. 2021. Informaci třídním učitelům a rodičům předají a zjistí výsledek třídní důvěrníci! 

o jednou z možností čerpání navrhovaného příspěvku může být financování on-line divadlo 
nebo výletu do zoo dle návrhu p. Velebové, 

o u návrhů čerpání na výlety nebo zážitkové aktivity rozhodují aktuální hygienická opatření. 

3. Předsednictvo se usneslo na pravidlech náhradního čerpání peněz takto 

 Základem je předložení podrobné žádosti školy o financování neplánované aktivity popř. nákupu 
ze spolku s konkrétními informacemi: předpokládané datum uskutečnění, počet zúčastněných  
tříd či dětí,  výše vstupného či příspěvku tak, aby danou žádost mohlo předsednictvo předat 
ke schválení radě rodičů a zahrnout částku do kalkulace výdajů. 

 

 



4. Úkoly  

 Důvěrníci předají návrh a zjistí od třídních učitelů a rodičů zájem o náhradní čerpání 
navrhovaného příspěvku (dle bodů  2. 1. a  2. 2.) určeného k financování aktivity či nákupu dle 
vlastního výběru. Zprávu předají předsedkyni spolku do 30. 4. 2021. 

 3. 5. 2021 předsednictvo spolku na základě informací od důvěrníků navrhne radě rodičů schválení 
navrhovaného čerpání financí. 

 

Ve Zlíně 21. 4. 2021  

vypracovala Jana Nováková 

 

 

 

Martina Nosková – předsedkyně    ……………………………………………….. 

 

Jana Nováková – místopředsedkyně   ……………………………………………......  

 

Marcela Paveláková – hospodářská pracovnice ……………………………………………….. 

 

 


