
Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín 

Zápis ze schůze rady rodičů 

Termín konání: 12. 9. 2022  

Místo konání: sborovna ZŠ Komenského I 

Přítomni: viz prezenční listina 

Hosté: Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka školy 

Program: 

1. Zahájení  

2. Rekapitulace hospodaření za rok 2021/2022  

• K 31. 8. 2021 byl v pokladně a na účtu spolku zůstatek 171 393 Kč. 

• Celkové příjmy přinesly 357 453 Kč, z toho příspěvky (350 Kč/žák) činily 178 150 Kč a jarmarky 
(vánoční a velikonoční) 47 646 Kč. Sběr papíru činil 131 657 Kč, což je o 100 000 více, než bylo 
plánováno.  

• K 31. 8. 2022 dle plánu hospodaření byla vyčerpána částka 363 517 Kč. Nejvyšší částku spolek 
zaplatil za výtvarné potřeby, a to 106 894 Kč, na vzdělávání a zájezdy 54 400 Kč, lyžařské kurzy 
7. a 8. tříd 29 800 Kč nebo výukové projekty 22 219 Kč. 

• Podrobná zpráva o hospodaření za loňský rok je zveřejněná v sekci „Aktuálně“ na webu https:// 
spolek-zskom1.cz a bude předmětem elektronického hlasovacího schvalování členů spolku 
v systému Bakaláři poskytovaném školou. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2022/2023 

• Příspěvek 350 Kč/ žák, plán počítá s příspěvky od 527 žáků a vybranou částkou 184 450 Kč. 
Sběr papíru by mohl přinést 100 000 Kč.  

• Předpokládané příjmy - 284 450 Kč. 

• Spolek plánuje hospodařit s částkou 387 700 Kč, nejvyšší položku tvoří výdaje na vzdělávání 
(semináře, výukové programy, projekty) 60 000 Kč a 50 000 Kč na výtvarný materiál pro 1. stupeň 
a 50 000 Kč pro 2. stupeň. Na vzdělávací zájezdy (Osvětim, Vídeň) jsme vyčlenili 40 000 Kč. 

• Fond solidarity zůstává na 10 000 Kč, pokud bude potřeba, částka se bude aktualizovat z rezerv.  

• Na vánoční a velikonoční tvoření v rámci projektu finanční gramotnost zůstává 250 Kč/třída. 

• Podrobné informace budou zveřejněny jako Návrh hospodaření Spolku 2022/2023 na webu 
https://spolek-zskom1.cz. Návrh bude předmětem elektronického schvalovacího hlasování členů 
spolku v systému Bakaláři poskytovaném školou. 

4. Informace ředitelky školy 

• Sběr papíru proběhne dle počasí, první je plánován na 4. - 5. října.  

• Dle změn školního řádu může být žák omluven z výuky z rodinných důvodů pouze výjimečně, a 
to na žádost zákonných zástupců ještě před jeho nepřítomností ve škole. 

• Nové ŠVP je zveřejněno na nástěnce ve škole a na webu školy, změny ve školním zpravodaji.  

• 8. a 9. třídy mají tělesnou výchovu až osmou vyučovací hodinu a ředitelka žádá rodiče o 



pochopení, protože rozvrh nebylo možné sestavit jinak, z důvodu sdílení tělocvičny s 5. ZŠ.  

• Ke konci roku proběhne instalace nové učebny informatiky a odstavení stávají nevyhovující. 
Ředitelka žádá o shovívavost žáky i rodiče – při výuce informatiky apod. budou dočasně dva žáci 
na jednom PC. Do konce kalendářního roku by měla být situace vyřešená. 

• Přechod pro chodce, o který škola se spolkem rodičů usiluje, je stále v řízení na Odboru dopravy 
Magistrátu města Zlína. Doposud nebylo vydáno stavební povolení. 

• Škola nakoupila za 150 000 Kč robotické stavebnice do předmětu informatika – robotika. Peníze 
čerpá z dotace 500 000 Kč.  

• Škola přijala do svých tříd 13 ukrajinských žáků, třídy s nimi pojedou na školy v přírodě až na jaře. 
Důvodem je socializace těchto dětí a finanční náročnost na rodiče spojená se začátkem školního 
roku. 

• Škola bude žádat o dotace na projekt rekonstrukce školní zahrady, realizace by mohla 
proběhnout na jaře 2023. 

• Vedení školy vyhlašuje ředitelské volno na 30. září 2022, 29. září ve škole proběhne cvičná 
evakuace žáků a zaměstnanců. 

• Vedení školy děkuje rodičům za pomoc a spolupráci při školních akcích a sběru papíru.  

• Vedení školy žádá všechny rodiče, aby se účastnili pravidelných třídních schůzek nebo konzultací 
a sledovali školní web. Příští konzultační hodiny proběhnou 14. 11. 2022. 

5. Usnesení 

• Návrh na nové odměňování tříd za sběr papíru – hodnotit by se spíše měla angažovanost žáků 
než jen počet kg - v řešení 

• Členská schůze 2022 se neuskuteční, hlasování a schvalování proběhne elektronicky přes 
systém Bakaláři – jednohlasně přijato 

• Návrh předsednictva spolku na další volební období – jednohlasně přijato 

˗ Martina Nosková - předsedkyně 

˗ Petra Hlavičková - místopředsedkyně (nově místo Jany Novákové, která ve funkci končí) 

˗ Marcela Paveláková - hospodářka  

• Hospodaření spolku za rok 2021/2022 – jednohlasně přijato 

• Návrh rozpočtu na rok 2022/2023 – jednohlasně přijato 

6. Úkoly – třídní důvěrníci 

• Předat všechny informace z rady rodičům ve svých třídách. 

7. Úkoly – ředitelka školy  

• Připravit a zrealizovat elektronické hlasování rodičů o návrzích v systému Bakaláři. 

 

Ve Zlíně 12. 9. 2022 vypracovala Jana Nováková, v. r.   


