
Zápis z jednání delegátů tříd dne 20.9.2021 
 

 
 
Přítomni: 
J.Kříčková, ředitelka školy, Miroslava Horníková, zást.ředitelky 
Delegáti tříd: 1.A, 2.A, 4.AB, 5.A 6.ABC, 7.ABD, 8.ABCD, 9.AC 
Za 5.B, 7.C, 9.D (delegát nezvolen) přítomni TU B.Malíšková, V.Bielka, M.Miklík. 
 
Program: 
1. Uvítání a přivítání – M.Horníková, J.Kříčková 
2. Příloha školního řádu – J.Kříčková 
3. Příspěvek na papíry – J.Kříčková 
4. PC učebna 202 – J.Kříčková 
5. Představení členů Výboru, kandidátky, volba 2 členů – M.Horníková 
6. Stav financí – M.Horníková 
7. Nákup nových pomůcek pro žáky  - M.Horníková 
8. Další schůzka – M.Horníková 
9.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 změnách ve školním řádu, které se týkají případné 

distanční výuky a plagiátorství. Školní řád bude platný po projednání ve školské radě, 
která proběhne tento týden. 

ad 3) J.Kříčková informovala rodiče o dobrovolném příspěvku 100 Kč na papíry pro 
žáky. Tyto papíry jsou k dispozici vyučujícím na kopírování materiálů pro žáky do 
výuky (pracovní listy, testy, písemné práce…). 

ad 4) J.Kříčková informovala rodiče neuskutečněné instalaci PC do učebny 202, ve které 
se koná schůzka delegátů tříd. Škola má už zažádané i finanční prostředky na realizaci 
PC učebny, zatím MMZ práce nezapočal. 

ad 5) M.Horníková představila delegátům tříd členy Výboru Klubu rodi čů. V průběhu 
loňského a předloňského školního roku odešly z výboru 3 členky – paní M.Škubalová, 
paní L.Fridrichová a paní R.Zábojníková. Jako kandidátky jsou navrženy: paní 
L.Zvonková, paní I.Polanská, paní P.Kopečková. Proběhla volba, všechny kandidátky 
byly zvoleny jednohlasně všemi hlasy přítomných delegátů. 

ad 6)  M.Horníková informovala rodiče o stavu financí na účtu Klubu rodičů.  
Stav k 1.9.2020 
Pokladna – 28 844,00 Kč, banka – 140 248,21 Kč. VIZ. Tabulka přehledu příjmů a 
výdajů. 

 Stav k 1.9.2021 
 Pokladna – 21 738,00 Kč, banka – 137 997,66 Kč 
 Na jednání Výboru Klubu rodičů bylo nastíněno směřování financí v letošním 

školním roce především na: 
 nadstandardní pomůcky pro žáky, polonéza pro žáky 9.ročníků, rozloučení se žáky 

9.ročníků, knižní odměny pro žáky 1.-9.ročníku na konci školního roku, exkurze, 
školy v přírodě, besedy prevence i gramotností – finanční, lyžařský výcvikový kurz 
pro 7.ročníky, případně zájemce z řad 8.BCD- pověřena paní K.Hálová. Paní 
Horníková zjistí u ING, zdali by neposkytly brožurky pro žáky naší školy ohledně 
finanční gramotnosti.  



 ad 7) Příspěvky na tento školní rok končí 1.10.2021, pak budeme znát přesný stav financí. 
M.Horníková informuje učitele o nákupu nových pomůcek a zapsání do formuláře 
Požadavky podzim 2021, výbor rozhodne. Rodiče budou informováni. 

ad 8)  Další schůzka delegátů tříd  proběhne v den třídních schůzek 29.11.2021 už od 15:00  
hodin v budově školy učebně č.202. Bude k dispozici stav konta, přehled čerpání na 
letošní školní rok 2021/22. 

ad 9)  
a) místnost na žákovská kola a koloběžky  – škola nemůže z prostorových důvodů 

vyčlenit pro žáky místnost na úschovu kol a koloběžek, žáci si mohou uložit jen do 
vlastní skříňky 

b) omlouvání žáků – nemusí rodiče telefonicky, ale i přes DMko, ale je povinnost rodičů 
vždy zapsat do omluvného listu 

c) zhoršení kvality jídla ve školní jídelně – paní ředitelka informovala rodiče o úpravě 
prostor jídelny, plánované rekonstrukci a sdělila rodičům, že oznámí jejich připomínku 
paní vedoucí školní jídelny 

d) sběr papíru – proběhne ve dnech 4. a 5.10 2021, další potom v dubnu. Škola papír 
neváží, nelze teď z důvodu epidemických. Finance šly v loňském školním roce na 
školu, částka činila 3 917,00 Kč. Rodiče by měli zájem obnovit rozdělení sběrových 
peněz na třídy i školu – 30% z výtěžku škole, 70% do tříd dle přineseného množství 
kg.    

e)  výsledky testování – rodiče se ptali, jak dlouho se ponechávají zjištěné výsledky 
testování žáků i učitelů. Ředitelka školy je informovala, že výsledky testování žáků se 
zasílají na MŠMT, ve škole se ihned skartují. Platnost certifikátů je 9 měsíců, škola 
prozatím ponechává.  

   
 
 
Ve Zlíně 21.9.2021    Zapsala dr.M.Horníková,členka výboru za ZŠEZ 
 

 
      


