
Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín 

Zápis ze schůze rady rodičů 

Termín konání: 24. 2. 2022 

Místo konání:  sborovna ZŠ Komenského I 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Hosté:   Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka školy 

Program: 

1. Zahájení  

2. Rekapitulace hospodaření spolku za 1. pololetí 2021/2022 

• K 31. 1. 2022 činily příspěvky (350 Kč/žák) 178 150 Kč. Příspěvky tedy odevzdalo 509 žáků. 

• Sběr papíru přinesl za prosinec 25 172 Kč a za leden 15 328 Kč. Z této částky se tradičně 
hradí adopce na dálku částkou 4 900 Kč.  

• Z fondu solidarity se čerpalo zatím 8 168 Kč.  

• Podrobný stav hospodaření spolku k 31. 1. 2022 je zveřejněný na www.spolek-zskom1.cz. 

3. Informace předsedkyně spolku 

• Předsedkyně informovala o jednání na MMZ, které proběhlo dne 17.1.2022 a týkalo se 
obnovení projektu na rekonstrukci nádvoří školy. Další jednání se uskuteční 2. 3. 2022 v 7:30 
hod před školou. Zúčastní se jí zástupci Magistrátu města Zlína, zástupci Spolku rodičů, 
zástupci Městské policie a vedení školy. Bude se projednávat dopravní situace a  návrhy na její 
zlepšení. Podrobné informace viz zápis z jednání 17.1. 2022 na www.spolek-zskom1.cz. 

• Termín další schůzky rady rodičů je 12. 5. 2022 v 16:00 hod. 

• Výtěžek z vánočního jarmarku školní družiny činil 25 389 Kč. Celá tato částka je určena na 
nákup materiálu a pomůcek pro tvoření dětí ve školní družině.  

4. Informace ředitelky 

• Třídní schůzky se uskuteční 7. 3. 2022 pro 1. stupeň a 14. 3. 2022 pro 2. stupeň.  

• Zápis do 1. třídy proběhne 1. 4. 2022, v novém školním roce budou otevřeny dvě třídy 
po 25 žácích a 1 třída Montessori s 13 žáky.  

• Další termíny sběru papíru jsou plánovány na březen a červen, přesné termíny škola zveřejní  
prostřednictvím systému Bakaláři a na webu školy.  

• Pro děti jsou pořádány různé ekologické výukové programy, které jsou hrazeny z rozpočtu 
spolku. Jedním z nich byl projekt „Mraveneček“ pro 3. ročníky  

• Dřevěný domeček na školní zahradě již nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, proto ho 
škola musí vyměnit. Nový bude stát cca 130 000 Kč, škola na tuto částku získala sponzory a na 
jaře chce začít  realizovat výměnu. 

• Nevyhovující stav půlící stěny v tělocvičně – stěna nedostala revizi k dalšímu užívání a nová 
bude stát 500 000 Kč. Škola však nemá prostředky, proto bude ředitelka o tyto peníze žádat 
Magistrát města Zlína. 



• PC učebna a jazyková učebna – škola plánuje jejich rekonstrukci, výsledek výběrového řízení 
na rekonstrukci zatím není znám. Předběžná doba realizace 06-07/2022. Zároveň chce škola 
žádat o dotace na obnovu výukové kuchyňky, dílny a zbudování odborných učeben přírodopisu 
a zeměpisu.  

• Škola nakoupila za 87 000 Kč  tablety, notebooky a 3D tiskárnu. Žáci s ní již pracují. 

• Projekt pro žáky Tvoříme školu umožní dětem rozhodnout, co se dokoupí za získanou dotaci 
30 000 Kč do relaxačních prostor v přízemí budovy za šatnami. Ty se po zrušení povinného 
testování na Covid19 vrátily do původního stavu a byly dovybaveny novými sedacími vaky. Žáci 
9. tříd můžou své návrhy na nákup  vybavení prezentovat v květnu letošního roku na Magistrátu 
města Zlína. 

• Třídy a kabinety byly vybaveny novým nábytkem, postupně se dokupují i klasické křídlové 
tabule. 

• Velikonoční jarmark proběhne 12. 4. 2022 na nádvoří školy, dílničky budou otevřeny jen 
za příznivých podmínek. Utržené peníze opět zůstanou třídám a družině, která si zakoupí 
materiál pro další kreativní výrobu. Současně na nádvoří budou vystaveny portfolia žáků 1. až 
9. ročníků v rámci projektu Moje město. 

• Škola reviduje svůj Školní vzdělávací plán. Předmět informační technologie bude zahrnut do 
výuky již od 4. ročníku na úkor předmětů výtvarná výchova a hudební výchova. 

• Vzhledem k velkému počtu žáků ve stávajících šestých třídách se od příštího roku zvažuje buď 
jejich rozdělení do tří tříd nebo zachování dvou tříd s možností rozdělení do tří skupin v případě 
výuky ČJ, M a AJ. Aktuálně je v jednání, rodiče budou informování co nejdříve. 

• Žáci 9. ročníků byli testování z předmětu matematika v rámci přípravy na přijímací zkoušky. 
Výsledku budou žákům zaslány na Bakaláře.  

5. Návrhy, diskuze 

• Dotace hodin předmětu informatiky zatím není ve všech ročnících, rodiče by uvítali zařadit tento 
předmět do každého ročníku nebo ho povolit jako povinně volitelný předmět. Ředitelka však 
uvedla, že v rámci revize ŠVP bude tento předmět povinný pro výuku již od 4. tříd.  

• Papírové ubrousky pro žáky do jídelny – není možné je nakupovat. Nejsou vyžadovány 
hygienickými předpisy. 

• Nákup papírových utěrek do tříd – škola zatím hledá efektivní poměr spotřeby a nákupu. Částka 
na nákup by se mohla rozdělit na třetiny: 1/3 zaplatí škola, 1/3 zaplatí spolek a 1/3 rodiče.  

• Označení šaten římskými číslicemi, pro mladší děti je problém rozpoznat třídy – žádost o změnu 
značení jednodušší formou. 

• Skříňky místo společných šaten. Vzhledem k tomu, že předběžný rozpočet na rekonstrukci činí 
cca 1,6 mil, budou se realizovat postupně dle dostupnosti finančních prostředků. 

6. Úkoly – třídní důvěrníci  

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

• Motivovat žáky a rodiče ke sběru papíru, připomenout soutěž o nejlepší třídu v množství 
odvedeného sběru: 1. místo 4 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 2 000 Kč a 4. místo 1 000 Kč. 
Upozornit rodiče, že mohou přivézt sběr kdykoliv přímo do sběrny Partr Zlín na Rybníkách, kde 
stačí nahlásit název školy, jméno dítěte a třídu. (Info o provozní době na www.partr.cz) 

• Pí Vičánková – vytisknout propagační letáky ke sběru papíru a předat ředitelce (kancelář školy). 

7. Úkoly předsedkyně 

• Zajistit návrh na propagační leták ke sběru papíru a předat ho co nejdříve k tisku p. Vičánkové.  



• Daňové přiznání. 

8. Úkoly ředitelky 

• Zveřejnit stav odevzdaného papíru (hmotnost a pořadí tříd) na Bakalářích nebo webu školy. 

• Předat propagační letáky na sběr papíru třídním učitelů. 

Ve Zlíně 24. 2. 2022 vypracovala Jana Nováková, v. r.  


