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

Termín konání:

12. 5. 2022

Místo konání:

sborovna ZŠ Komenského I

Přítomni:

předsedkyně Martina Nosková, místopředsedkyně Jana Nováková,
hospodářka Marcela Paveláková, členové viz prezenční listina

Hosté:

Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka školy

Program:
1. Zahájení
2. Rekapitulace hospodaření spolku k 30. 4. 2022
•

Stav na bankovním účtu k 30. 4. 2022 byl 207 759,14 Kč

•

Výdaje jsme přečerpali u položek Výtvarné potřeby, a to o 6 893,99 Kč a Ostatní služby – lyžařský
kurz (autobus) 7. třídy, a to o 3 800 Kč.

•

Sběr papíru od začátku školního roku přinesl dohromady 72 818,90 Kč.

•

Z fondu solidarity se čerpalo zatím 9 108 Kč. Spolek přispívá dětem z DD na školné v družině, po
přechodnou dobu hradil stravné ve školní jídelně a dvěma žákům hradil adaptační pobyt / školu
v přírodě.

•

Podrobný stav hospodaření spolku k 30. 4. 2022 je zveřejněný na www.spolek-zskom1.cz.

3. Informace předsedkyně spolku
•

Dle předběžných kalkulací zůstane spolku k 30.06.2022 nevyčerpáno cca 60 000 Kč
předpokládaných výdajů. Předsedkyně navrhla ponechat částku jako rezervu pro další roky pro
případ zdražování nebo překročení výdajů. Tato částka spolu s výtěžkem ze sběru zároveň
pokryje zářijový nákup výtvarných potřeb, než se vyberou příspěvky pro další školní rok.

•

Termín další schůzky rady rodičů bude opět v září 2022.

•

Předsedkyně upozornila, že v září bude končit předsednictvu volební období a bude se volit nové
předsednictvo. Místopředsedkyně Jana Nováková upozornila, že ve funkci již pokračovat nebude
a vyzvala členy rady rodičů, aby o funkci pro příští volební období popřemýšleli.

4. Informace ředitelky
•

Třídní schůzky a pohovory se uskuteční 16. 4. 2022, nebudou pouze pro třídy na školách
v přírodě. Rodiče dostali informace do Bakalářů.

•

Na třídních schůzkách dostanou rodiče žáků 2.stupně seznam pracovních sešitů k učebnicím a
budou se moci rozhodnout, jestli si je nakoupí hromadně (se slevou) přes školu nebo individuálně
přes prázdniny. Pracovní sešity k učebnicím pro děti si hradí rodiče. Pokud budou rodiče
souhlasit, vybere se předpokládaná částka do třídního fondu, který bude spravovat třídní učitel a
případný finanční zůstatek bude použit např. pro nákup papírových ubrousků nebo na vstupné.

•

Pro účast žáka na zotavovacích akcích kratších pěti dnů tedy i na školách v přírodě není

vyžadováno žádné zvláštní očkování.
•

Papírové utěrky ve třídách a na WC - částka na nákup utěrek potřebných do konce školního roku
byla vybrána od rodičů. Spotřebu od září bude hradit spolek a škola.

•

Změna ve školních vzdělávacích plánech přinesla pro žáky 4. až 9. tříd povinnou informatiku, jejíž
náplní je bohužel hlavně robotika. Proto se vedení rozhodlo žákům vynahradit chybějící práci
s textovými a tabulkovými editory v povinně volitelných předmětech. Děti 6. ročníku budou tedy
mít povinně volitelný předmět PC a 2. volitelný předmět si zvolí dle nabídky. Info viz
www.zskom1.cz .

•

Ředitelka žádá rodiče žáků, kteří mají v úmyslu přejít na víceletá gymnázia apod., aby dali škole
co nejdříve vědět. Je to kvůli dělení tříd ve vyšším ročníku.

•

Přechod pro chodce je dle p. Frýdlové z Odboru školství ve stádiu schvalování a může trvat i půl
roku. Z tohoto důvodu zatím nebyl zadán projekt.

•

Poslední termín sběru papíru se uskuteční červnu, přesný termíny škola zveřejní prostřednictvím
systému Bakaláři nebo na webu.

•

Na přání žáků uskutečnit ve škole bláznivý týden se vedení školy rozhoduje, zda ho na konci
školního roku umožní. Jednalo by se o termín po dokončení klasifikace po 20.06.2022. Jde např.
o EKO den bez kopírování, žáci si budou dělat v hodinách zápisky sami, NO BAGS day - den bez
aktovek, batohů apod. – žáci si nechají učebnice ve škole apod.

•

Žáci získali dotaci 30 000 Kč v projektu Tvoříme školu. Své návrhy na zlepšení prostředí
a nákupy prezentovali v květnu na Magistrátu města Zlína. Škola tak získá: stůl a pálky na ping
pong, tabuli pro družinu, padák a přenosný koš pro Montessori…

•

Covidové doučování – žáci 2. stupně mají možnost chodit na doučování předmětů ČJ a MAT.
Učitelé doporučují žákům využít tuto možnost k přípravě na závěrečné testy z těchto předmětů.

•

15. června proběhne zápis pro děti ukrajinských uprchlíků. Dle pokynů MŠMT mohou být kapacity
tříd navýšeny až do počtů 34 žáků.

•

Žáci 8. a 9. ročníků budou mít příští rok možnost jet na lyžařský zájezd do Rakouska. Cena
pobytu bude činit 9 300 Kč (5 dnů/ 4 noci vč. skipasu).

5. Návrhy, diskuze
•

Zajímavá výzva pro žáky nejlepší Červnový sběrač papírů – pokud vyhrajete červnový sběr, čeká
vás překvapivá odměna. Návrh byl přijat.

6. Úkoly – třídní důvěrníci
•

Předat všechny informace rodičům ve svých třídách na třídních schůzkách.

•

Upozornit rodiče, aby sledovali web školy a web spolku.

7. Úkoly předsedkyně
•

Zajistit návrh na propagační leták k červnové výzvě sběru papíru a předat ho co nejdříve k tisku.

8. Úkoly ředitelky
•

Zveřejnit soutěž ve sběru papíru na Bakalářích nebo webu školy.

•

Předat propagační letáky na sběr papíru třídním učitelů.

Ve Zlíně 12. 5. 2022 vypracovala Jana Nováková, v. r.

