Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín
Zápis ze schůze rady rodičů

Termín konání: 6. 9. 2021
Místo konání: sborovna ZŠ Komenského I
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka školy; Mgr. Plšková, vedoucí vychovatelka ŠD

Program:
1. Zahájení – představení nové ředitelky školy Mgr. Karin Frýdlové
2. Činnost spolku za rok 2020/2021
•

Rada rodičů se sešla 17. 9. 2020, ostatní schůzky byly zrušeny kvůli opatřením proti Covid-19.

•

21. 4. 2021 proběhlo mimořádné jednání předsednictva nad návrhy financování aktivit školy
a rekapitulaci hospodaření, zápis viz web spolku rodičů (dále jen spolku) spolek-zskom1.cz.

3. Rekapitulace hospodaření spolku za rok 2020/2021
•

Příspěvek na člena byl 350 Kč.

•

Příjmy spolku činily 208 825,40 Kč, z toho příspěvky členů 171 150 Kč, zbytek částky přinesl
sběr papíru a kůry.

•

Plán čerpání byl 323 600 Kč, vyčerpalo se 196 775,84 Kč, nevyčerpalo 126 824,16 Kč.

•

Finanční zůstatek spolku k 31. 8. 2021 je 177 456,23 Kč. Podrobné informace viz web spolku.

•

Z důvodu uzavření škol dle vládního nařízení proti Covid-19 došlo k náhradnímu čerpání financí
na každého žáka 200 Kč, podrobné informace viz web spolku - Stav k 31. 8. 2021.

•

V případě dalších vládních opatření budou letos různá schvalování probíhat elektronicky.

•

Spolek děkuje p. Trnovcovi ze společnosti PARTR spol. s r.o. za spolupráci se sběrem papíru a
vedení školy za pomoc při realizacích projektů spolku.

•

Členská schůze letos neproběhne.

4. Návrh rozpočtu na rok 2021/2022
•

Členský příspěvek - 350 Kč

•

100 000 Kč výtvarné potřeby

•

Položka materiál a občerstvení na lyžařské kurzy se zvedá na 4 000 Kč z důvodu uskutečnění
kurzu nejen pro 7. ročníky, ale i pro 8. ročníky, které loni nejely. Z toho důvodu se navyšuje
položka ostatní služby – lyž. kurz – autobus na 26 000 Kč.

•

Mění se název položky „akademie – nájem“ na „akademie – občerstvení pro žáky (pitný režim)“
a částka se navrhuje ve výši 10 000 Kč.

•

Položka notářské služby se mění na 0 Kč, důvodem je předpoklad nevyužití služeb.

•

10 000 Kč odměny za sběr zůstává (1. místo – 4 tis., 2. místo – 3.tis., 3. místo – 2 tis., 4. místo

– 1 tis.)
•

Přibydou dvě nové položky: Organizace okresního kola dějepisné olympiády 5 000 Kč a Fond
solidarity 10 000 Kč – určený pro socializaci žáků ve finanční nouzi (úhrada školní družiny, školy
v přírodě apod.).

•

Podrobné informace o návrhu hospodaření viz web spolku – Návrh hospodaření 2021/2022.

•

Další návrhy a cíle:
-

spolufinancování obnovy dřevěného domečku na školní zahradě – probrat v červnu 2022,

-

letošní akademie v KUC – nájem hradit sponzor. darem, vybrané vstupné půjde do spolku
rodičů jako příjem,

-

sbírka knih do knihovny – pokud děti chtějí darovat nepotřebné knihy, můžou je nosit
Mgr. Plškové do školní družiny

-

p. Březovják – obnovení projektu na opravu nádvoří školy, výzva k podepsání petice, rodiče
se mohou připojit na zářiových třídních schůzkách nebo do konce září ve škole po domluvě
s hospodářkou spolku p. Pavelákovou, kontakt viz web spolku.

5. Informace ředitelky školy Mgr. Karin Frýdlové
•

Návrh na financování družiny pro tři žáky měsíčně 600 Kč, v budoucnu na školy v přírodě apod.

•

Třídní schůzky 6. 9. 2021 první ročníky, 13. 9. 2021 zbytek ročníků prvního stupně, 20. 9.2021
druhý stupeň.

•

Socha Komenského se na nádvoří školy vrátí po jejím zrestaurování.

•

Adaptační pobyty a školy v přírodě jsou opět v plánu, rodiče týkajících se tříd dostanou
informace od třídních učitelů.

•

Kanalizace pod parkovištěm na nádvoří je po opravě připravená k připojení.

•

Ve volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním můžou žáci opustit školu nebo
zůstat v šatnách.

•

Sběr kúry letos neproběhne.

•

Žáci letošních 6. ročníků a 8. ročníků jedou na adaptační pobyt.

6. Usnesení
•

Výše členského příspěvku 350 Kč – schváleno.

•

Fond solidarity 10 000 Kč – schváleno.

•

Financování družiny tří žáků – schváleno – půjde z fondu solidarity.

•

Hospodaření spolku za rok 2020/2021 - schváleno.

•

Návrh hospodaření na rok 2021/2022 - schváleno.

7. Úkoly – třídní důvěrníci
•

Předat všechny informace z rady rodičům ve svých třídách na třídních schůzkách.

•

Upozornit rodiče na petici k obnovení projektu na opravu nádvoří, nechat ji podepsat.

•

P. Březovják nachystá znění petice na obnovení projektu na opravu nádvoří.

8. Úkoly – ředitelka školy

•

Zjistit možnost sponzorských darů na zaplacení pronájmu KUC na akademii.

•

Zjistit zájem tří žáků z dětského centra Burešov o školu v přírodě a její financování.

•

Zajistit vložení zprávy spolku do školního zpravodaje.

•

Zjistit cenu dřevěného domečku na školní zahradu.

•

Zjistit cenu za dopravu na lyžařský kurz.

9. Úkoly předsednictvo
•

Vyvěsit na web spolku výzvu k petici k obnovení projektu na opravu nádvoří. Informaci poslat
škole k uveřejnění do školního zpravodaje.

•

Oslovit spolek rodičů vedlejší školy, aby se k petici připojila.

Ve Zlíně 6. 9. 2021 vypracovala Jana Nováková, v. r.

