
Zápis ze shromáždění delegátů dne 29.11.2021 (on-line) 
 

Přítomni: 
J.Kříčková, ředitelka školy 
M.Horníková, zástupkyně ředitelky 
J.Blažek, předseda KR 
Třídní důvěrníci tříd: 2.A, 4.A, 5.A, 6.ABC, 7.ABC, 8.ACD, 9.AB, účast třídních učitelů tříd 
5.B, 7.C, 9.D 
 
Program: 
1.Informace od ředitelky školy J.Kříčkové: 

Testování  
Prodloužení vánočních prázdnin  
Tvoříme Zlín 
Chování žáků k majetku školy  

 
2.Informace od zástupkyně ředitelky M.Horníkové: 
 Stav financí 
 Předschválené nákupy pomůcek, poděkování 
 Zrušení akcí 

Mikuláš 
Vánoční růže 

 
3. Návrhy, připomínky, diskuse rodičů 
 
ad 1) - Přivítání  

- TESTOVÁNÍ: od 29.11.2021 naše škola spolupracuje při pilotním PCR testování pro 
pozitivně zjištěné žáky z výsledku antig.testu , které organizuje MMZ. Cílem celého 
pilotního programu je dostat negativní děti včas do školy a rodičům ulehčit situaci. 
Testování je dobrovolné, rodiče pozitivně zjištěných žáků jsou osloveni a mohou se 
rozhodnout. Výsledky zpracovává Moje laboratoř. 
- PRODLOUŽENÍ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN: oficiální rozhodnutí od MŠMT školy 
ještě neobdržely, uvažuje se o uzavření od 18.12.2021. V případě prodloužení 
vánočních prázdnin budeme rodiče včas informovat prostřednictvím zprávy 
v DMsoftware a na webových stránkách školy.   
-TVOŘÍME ZLÍN: rodiče byli informováni o 4. ročníku akce Tvoříme Zlín, kde 
mohou hlasovat o proměně veřejných prostor. Hlasovat mohou v termínu od 15.11. do 
5.12.2021 na stránkách www.tvorimezlin.cz. 

 - CHOVÁNÍ ŽÁKŮ K MAJETKU ŠKOLY: rodiče byli vyzváni, aby domluvili svým  
dětem. Týká se ničení školního majetku, nerespektování pravidel v učebnách s IT  
technikou. 

 
 
ad 2) -STAV FINANCÍ:  ke dni 29.11.2021 je na pokladně 21 670 Kč, v bance 259 564,66  

Kč, celkový stav je 281 234,66 Kč. 
-POŽADAVKY: poděkování KR za schválené požadavky (příspěvek na skipasy pro 
žáky 7.roč. na lyžařský kurz 75 000 Kč, rozloučení se žáky 9.roč. na Malé scéně 
25 000 Kč, knižní odměny pro žáky 6 000 Kč, licence systému UMÍME TO 25 483 
Kč, mikroskopy 6 000 Kč, časopis GATE 3 360 Kč, kniha pro prvňáčky na Pasování 
4 500 Kč, zastínění pro žáky školní družiny na venkovním hřišti 7 000 Kč, deskové 



hry pro žáky školní družiny 1 700 Kč, odměny pro žáky školní družiny 500 Kč, sady 
razítek 2 145 Kč, TV pomůcky 6 500 Kč, rodilý mluvčí v hodinách angličtiny 10 000 
Kč ) 
-ZRUŠENÍ AKCÍ: ples školy s polonézou žáků 9.ročníku + bruslení pro žáky a rodiče 
na PSG Aréně do odvolání + Vánoční zvoneček pro rodiče žáků školní družiny (rodiče 
byli požádáni, aby nevstupovali na školní hřiště)  
- MIKULÁŠ: uskuteční se mikulášská nadílka pro žáky 1. – 3.ročníku, záštitu přebírá 
třída 9.B s paní učitelkou M.Hradilovou. Akce se uskuteční v pondělí 6.12.2021.  

 - VÁNOČNÍ RŮŽE: poděkování rodičům, žákům, zaměstnancům školy za zapojení  
a charitativní příspěvek (43 Kč Flora, 57 Kč FN Olomouc)  

 
  
 
Na závěr jednání popřála ředitelka školy rodičům pohodový předvánoční čas.    
 
 
Ve Zlíně dne 30.11.2021      Zapsala dr.M.Horníková 

                               členka výboru za ZŠEZ 
 
      


