
Zápis z jednání třídních důvěrníků dne 25.4.2022 

 

Přítomni: 

J.Kříčková, ředitelka školy 

M.Horníková, zástupkyně ředitelky 

Třídní důvěrníci tříd: 1.A, 2.A, 3.A, 4. A,  5.A, 6.ABC, 7.AD, 8.ABD, 9.ABC, za třídy 4.B TU S.Válková, 5.B 

TU B.Malíšková, 7.C TU V.Bielka, 8.C TU L.Bernátková, 9.D TU M.Miklík 

 

Program: 

1. Informace od ředitelky školy J.Kříčkové: 

Den otevřených dveří 

Stravování ve školní jídelně 

Organizace konce školního roku 

Rozloučení s 9.ročníky 

Pocovidová situace u žáků 

Charitativní sbírka 

        2.     Informace od zástupkyně ředitelky M.Horníkové 

Poděkování všem delegátům tříd za práci ve školním roce 2021/2022 

Stav financí 

Příspěvky pro školní rok 2022/2023 

Vyplácení z pokladny 

Sběr papíru, finance pro třídy 

Nejdůležitější akce do konce školního roku 

Přezouvání, chování, absence 

Sešity pro nový školní rok 

Poděkování třídním důvěrníkům 9.ročníků   

    3.     Návrhy, připomínky, diskuse rodičů  

 

ad 1)  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat v pondělí 2.5., vstupy do hodin 8 – 11:40 hod., práce ve 
školní družině 13:30 – 15:00 hod., prohlídka školy 15:30 – 16:30 hod. 

ŠKOLNÍ JÍDELNA bude od 6.6. zavřená. Náhradní strava pro žáky naší školy se projednává s MMZ, 
ředitelem 9.ZŠ p. Nejezchlebou a Menzou UTB. 

ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU – vysvědčení se vydává 23.6., poté následuje 5 dní 
ředitelského volna. Důvodem je rekonstrukce školní jídelny. 



ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9.ROČNÍKU proběhne na Malé scéně 22.6., zároveň budou vyhlášeni nejlepší 
sportovci školy. 

POCOVIDOVÁ SITUACE u žáků se projevuje. Někteří zvládli plynulý návrat do školy, někteří nezvládají 
učivo, nebo chování. 

LEX UKRAJINA -  Prozatím máme na naší škole  2 žáky z Ukrajiny, v 6.C a 8.D 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ pokračuje, zájemci mohou přispívat. Ukončení bude 3.5 
po Dni otevřených dveří. 

 

ad 2)  

PODĚKOVÁNÍ všem delegátům tříd za práci pro třídy ve školním roce 2021/2022. 

STAV FINANCÍ – ke dni 25.4.2022 je na pokladně 48 383,00 Kč, v bance 110 474,66 Kč, celkový stav 

činí 158 857,66 Kč. 

PŘÍSPĚVKY pro školní rok 2022/2023 zůstávají jako v letošním roce, tj. 400 Kč na první dítě rodiny, 

200 Kč na každé další dítě rodiny. 

VYPLÁCENÍ Z POKLADNY bude od příštího školního roku povýšeno na částku 1 000 Kč. 

SBĚR PAPÍRU proběhne v úterý 17.5. od 6:30 do 16:30 hodin, bude se vážit množství přineseného 

papíru každému žákovi a třída pak obdrží finanční částku. Rodiče budou informováni, jaký 

papír nosit a bude též zveřejněno na webu školy (netříděný papír vč.lepenky, ne dutinky). 

AKCE do konce školního roku: zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1.A, 2.A a 3.A 

Filmový festival pro děti se bude konat od čt 26.5. do st 1.6., zúčastní 

se žáci 1. – 9.ročníku 

Výlety a exkurze  

Závěrečná pedagogická rada proběhne 15.6., uzavírání klasifikace je 

do úterka 14.6.  

Rozloučení s 9.ročníky proběhne v úterý 22.6. na Malé scéně 

Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 23.6., poté následuje 5 dní 

ředitelského volna pro žáky 

PŘEZOUVÁNÍ – rodiče hlídat, aby žáci nosili do školy přezůvky, aby žáci chodili do školy a zbytečně 

nezůstávali doma, aby se do konce školního roku učili. 

SEŠITY na příští školní rok zajistí škola. 

ROZLOUČENÍ  a poděkování třídním důvěrníkům 9.ročníků – paní Lence Petrlové, paní Haně Tylové a 

paní Petře Vaculíkové. 

 



ad 3) 

rodiče chtěli informaci o ukrajinských dětech na škole ( 2 přijatí žáci – v 6.C a 8.D) 

rodiče se zajímali o nového ředitele/ředitelku od 1.9. (konkurz bude 11.5.2022) 

 

 

Ve Zlíně 29.4.2022          

Zapsala dr.M.Horníková, členka výboru za ZŠEZ 

   

 


