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

Termín konání: 18. 11. 2021
Místo konání: sborovna ZŠ Komenského I
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1. Zahájení
2. Rekapitulace hospodaření spolku za 1. čtvrtletí 2021/2022


Příspěvek na člena činí 350 Kč. Příjmy z letošních příspěvků k 31. 10. 2021 činily 146 650 Kč.
Sběr papíru za 1. čtvrtletí přinesl cca 25 000 Kč.



Kromě tří tříd (cca 65 žáků) již všechny třídy své příspěvky předaly hospodářce spolku.



Nejvíce se čerpalo na výtvarný materiál – 84 739,40 Kč.



Na zájezd žáků do Osvětimi se přispělo 4 600 Kč a na seminář pro rodiče „Matematika prof.
Hejného“ 5 000 Kč.



I na Adopci na dálku již byla odvedena částka 4 900 Kč.



Fond solidarity čerpal pro žáky ve finanční nouzi zatím částku 6 768 Kč. Platila se jim družina,
škola v přírodě apod.



Podrobný stav hospodaření spolku k 31. 10. 2021 je zveřejněný na www.spolek-zskom1.cz.



V případě protiepidemických opatření budou letos různá schvalování probíhat elektronicky.

3. Informace předsedkyně spolku


Obnovení projektu na rekonstrukci nádvoří školy – v září proběhla výzva k podepsání petice.
Petice byla předána Magistrátu města Zlína a začátkem listopadu přišla odpověď od Mgr. Milana
Smoly, vedoucího Odboru školství a sportu, ve které nás ujistil o zájmu a empatii k projektu.
Zároveň ale uvedl naléhavost a upřednostnění prioritních investic města. Podal nám návrh
na společné jednání o možnostech a řešení situace.



Předsedkyně spolku informovala o kontrole dokladů a směrnic k fungování spolku u právničky vše máme v pořádku.



Termíny dalších schůzek rady rodičů: 24. 2. 2022 a 12. 5. 2022 vždy v 16:00 hod.



Předsedkyně vyzvala třídní důvěrníky ke spolupráci, k prezentaci jakýchkoli nápadů nebo
podnětů.

4. Návrhy, diskuze


Představení nových třídních důvěrníků a předsednictva spolku.



Dotaz k nákupu papírových utěrek pro třídy 1. stupně, návrhem se rada bude zabývat po zjištění
informací (viz úkoly).



Plánované adaptační pobyty i školy v přírodě se v září uskutečnily.



Rodiče děkují školní jídelně za obědy pro bezlepkovou dietu.

5. Usnesení


Návrh na společné jednání s p. Smolou a Magistrátem města Zlína ohledně obnovení projektu na
rekonstrukci nádvoří – schváleno.

6. Úkoly – třídní důvěrníci


Předat všechny informace z rady rodičům ve svých třídách.

7. Úkoly předsedkyně


Zjistit spotřebu papírových utěrek a cenu za balení.



Oslovit p. Březovjáka a domluvit společné jednání o obnovení projektu na rekonstrukci nádvoří
s p. Smolou a Magistrátem města Zlína.



Zjistit možnost ochutnávky obědů pro rodiče.

Ve Zlíně 18. 11. 2021 vypracovala Jana Nováková, v. r.

