
Zápis z jednání delegátů tříd dne 16.9.2019 
 

 
 
Přítomni: 
J.Kříčková, ředitelka školy, Miroslava Horníková, zást.ředitelky 
Delegáti tříd: 1.A, 2.A, 3. A, 4.AC, 5.ABCD, 6.ABCD, 7.ABC, 8.ABC, 9.BC 
Za 7.D (delegát nezvolen) přítomen TU M.Miklík. 
 
Program: 
1. Uvítání a představení třídních důvěrníků – M.Horníková, J.Kříčková 
2. Informace o průběhu stavebních prací – J.Kříčková 
3. Vyhlášení ředitelského volna pro žáky – J.Kříčková 
4. 90. výročí založení školy  – J.Kříčková 
5. PC učebna 202 – J.Kříčková 
6. Představení členů Výboru, letos volba 2 členů – M.Horníková 
7. Stav financí – M.Horníková 
8. Nákup nových pomůcek pro žáky  - M.Horníková 
9. Ples školy – M.Horníková 
10. Další schůzka – M.Horníková 
11.Diskuse, návrhy, připomínky, dotazy  rodičů 
 
ad 1)  M. Horníková a J.Kříčková uvítaly shromáždění přítomných nově zvolených třídních 

delegátů 
ad 2)  J.Kříčková informovala rodiče o průběhu stavebních prací na opravě sociálních 

zařízení, z důvody oprav byla i v 1. školním týdnu zkrácena výuka. Do konce září by 
měla být hotova všechna patra školy. Závěr stavebních prací bude pokračovat ve 
školní družině a šatnách.  

ad 3) J.Kříčková informovala rodiče o vyhlášení ředitelského volna na 7. + 8.10.2019 
z důvodu bouracích prací ve školní družině a hlavně v šatnách. Více dnů ředitelka 
školy nepovolí z důvodu plánované rekonstrukce školní jídelny na konci školního 
roku.  

ad 4)  J.Kříčková informovala rodiče o oslavách 90. výročí založení školy. Je vytvořeno 
speciální logo školy. Dnes na třídních schůzkách budou osloveni rodiče s prosbou o 
finanční příspěvek. Oslavy vyvrcholí 22.5.2020 v KUCU, zapojí se i žáci i 
zaměstnanci školy. Žáci školy by dostali dárkem trička s logem školy, rodiče vyberou 
velikost triček pro své děti. Budou modro žluté barvy. Dále se bude realizovat VV 
projekt Škola a sport. 

ad 5) J.Kříčková informovala rodiče instalaci PC do učebny 202, ve které se koná schůzka 
delegátů tříd. Počítače obdržela škola zdarma od UTB, tato učebna bude též využita. 

ad 6) M.Horníková představila delegátům tříd členy Výboru KR  V letošním školním roce 
končí činnost ve Výboru 2 členky – paní Fridrichová a paní Zábojníková. 
M.Horníková požádala rodiče, aby popřemýšleli, kdo by chtěl v této funkci na škole 
pracovat. Volby se budou konat v dubnu 2020. 

ad 7)  M.Horníková informovala rodiče o stavu financí na účtu KR. Pokladna – stav 
k 16.9.2019 činí 6 278 Kč, banka – stav k 16.9.2019 činí 77 226,85 Kč.  

ad 8) Příspěvky na tento školní rok končí 4.10.2019, pak budeme znát přesný stav financí. 
M.Horníková informuje učitele o nákupu nových pomůcek a zapsání do formuláře 
Požadavky podzim 2019, výbor rozhodne. Rodiče budou informováni. 



ad 9) M.Horníková oznámila rodičům termín XVIII. reprezentačního plesu – sobota 
14.3.2020 na IH Moskva Zlín od 19:30 h. 

ad 10)  Další schůzka delegátů tříd  proběhne v den třídních schůzek 25.11.2019 už od 15:00  
hodin v budově školy učebně č.202. Bude k dispozici stav konta, přehled čerpání za 
rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. 

ad 11)  
a) vstupní kódy pro žáky do eŽK – rodiče nebo žáci si vyzvednou u ZŘ Bublíkové 
b) omlouvání žáků – nemusí rodiče telefonicky, ale i přes DMko, ale je povinnost rodičů 

vždy zapsat do omluvného listu 
c) termín zapisování známek do eŽK – povinnost učitelů zapsat známky do eŽK 

nejpozději do 14 dnů jednohodinové předměty, nejpozději do týdne u ostatních 
předmětů 

d) eŽK i u 1.A – úvaha rodičů, pan delegát třídy 1.A probere s rodiči na listopadových 
třídních schůzkách, pak je možno zavést  i u 1.A 

e) čipový systém – dotaz rodičů - Je možno zjistit, zdali je dítě přítomné ve škole ? – 
kancelář školy nebude tyto informace zjišťovat 

f) organizace Zátopkových štafet – jen pro žáky 2.st., losem se vyberou žáci, vytvoří se 
štafety, každý žák běží 400 m, 4-6 štafet celkem. Ostatní žáci jdou též na Stadion 
mládeže 

g) sběr papíru – až od ledna 2020, individuálně je možno vozit papír do Otrokovic, do 
školy přinést papírek, informace na web školy zajistí pan Gerich 

h)  LVK pro 7.ročníky – KR hradí žákům vleky 
   
 
 
Ve Zlíně 18.9.2019    Zapsala dr.M.Horníková,členka výboru za ZŠEZ 
 

 
      


