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Zápis	ze	schůzky	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	konané	dne	
10.02.2016	od	17:00		
	

Účastníci	 za	 Klub	 Rodičů	 (dále	 KR):	 Milan	 Džumela	 ,	 Martina	 Faldynová,	 Bohdana	
Harabišová,	 Alena	 Hradilová,	 Martina	 Maruchničová,	 Svatava	 Svíčková,	 Zdeněk	 Vlček,	
Vladimíra	Vojtková,	Romana	Zapletalová,	Marcela	Zemánková	

Projednané	body:	
1. Zhodnocení	Společenského	večera		

Dle	organizátorů	i	účastníků	se	Společenský	večer	vydařil	velice	dobře.	Odhadem	se	
jej	zúčastnilo	cca	100	lidí.	Byli	jsme	pochváleni	zejména	za	výzdobu,	hudbu,	program	
a	organizaci	večera.	Celkový	výnos	 letos	činil	12	446,-	Kč,	peníze	budou	použity	na	
aktivity	dětí.	V	loňském	roce	byl	celkový	výnos	cca	17	000,-	Kč.		
Poznámky	pro	příští	rok:	
• Termín	plesu:	 letošní	brzký	 termín	se	projevil	 zejména	na	 tržbě	v	bufetu,	příští	

rok	opět	raději	volit	2.	týden	v	lednu	
• Propagace:	 	včas	zajistit	propagaci	Společenského	večera	(Zpravodaj,	web	školy,	

spolupráce	s	informačním	centrem	ve	Frenštátě,	Facebook)		
• Distribuce	 vstupenek:	 distribuci	 vstupenek	 rodičům	 zajistit	 ještě	 před	 dnem	

otevřených	 dveří	 tak,	 aby	 se	 nazpátek	 vrácené	 pozvánky	 daly	 použít	 na	 další	
propagaci	plesu	v	rámci	DOD	

• Hudba:	návrh	na	změnu	hudby	na	DJ	(rokový	večírek)		
	

2. Rozpočet	
Přítomní	se	seznámili	s	dosavadním	čerpáním	peněz	z	rozpočtu	(viz.	příloha),	které	
zatím	přibližně	odpovídá	plánu.		Zástupci	pro	jednotlivé	aktivity	se	dohodli,	že	si	do	
příští	 schůzky	 projdou	 plánované	 akce	 a	 zhodnotí,	 zda	 je	 i	 v	letošním	 roce	 KR	
podpoří	a	v	jaké	finanční	výši.	
• kdo	akci	za	školu	organizuje,		
• v	jakém	termínu,		
• obsah	akce	a	její	přínos,		
• kolik	peněz	bude	požadováno,		
• konkrétně	na	jaký	účel	budou	peníze	použity	

	
Zástupci	pro	jednotlivé	aktivity	jsou	(podrobně	viz.	příloha):	
• sportovní	aktivity	a	sportovní	prezentaci	školy	(Martina	Faldynová)	
• nesportovní	soutěže	a	přehlídky	(Svatava	Svíčková)	
• dny	otevřených	dveří	a	další	akce	pro	veřejnost	(Martina	Maruchničová)	
• kroužky	a	exkurze	(Miroslava	Lichnovská)	
• koordinátor	Společenského	večera	ZŠ	(Alena	Hradilová)	
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3. Komunikace	ZŠ,	informovanost	rodičů,	web	ZŠ	

• 	Web	–	současné	webové	stránky	školy	jsou	dle	většiny	přítomných	nepřehledné,		
informace	 se	 na	 nich	 těžce	 dohledávají.	 V	současné	 době	 vedení	 ZŠ	 pracuje	 na	
nové	podobě	webu.		
	

• Komunikace	ZŠ	a	informovanost	rodičů	
V	letošním	 roce	 se	 do	 KR	 dostalo	 několik	 podnětů,	 zejména	 od	 rodičů	 žáků	
prvních	tříd,	ohledně	nedostatečné	informovanosti	a	špatné	komunikaci	ZŠ	vůči	
rodičům.	Na	schůzce	KR	bylo	diskutováno:		
	
Organizace	školního	roku	pro	první	ročníky:	
Zejména	 v	prvních	dvou	 týdnech	 rodičům	 chybí	 informace	 o	 organizaci	 školy	 a	
vyučování,	 jak	 co	 bude	 probíhat.	 Díky	 nedostatku	 informací	 vázne	 spolupráce	
mezi	 učiteli	 a	 rodiči.	 Jedná	 se	 zejména	 o	 to,	 že	 děti	 z	různých	 tříd	 jsou	 různě	
informované.	 Bylo	 by	 možné	 vypracovat	 univerzální	 informátor	 pro	 všechny	
první	třídy	stejný,	kde	by	byly	všechny	důležité	informace	k	vyučování	i	družině	
na	jednom	místě.	

• Jak	 fungují	 čipy,	 kdy	 je	 otevřená	 škola	 přes	 čip	 (od	 –	 do),	 co	 dělat	
v	případě,	že	čipy	nefungují		

• Jaké	potřeby	mají	rodiče	nakoupit	dětem,	do	školy	a	do	družiny		
• Jak	bude	v	prvních	dnech	probíhat	výuka	včetně	 režimu	pro	děti	 (kdy	 je	

svačina,	jak	mají	hlásit,	že	potřebují	na	WC,	že	mají	žízeň	a	pod)	
• Jak	funguje	jídelna	
• Na	jaké	kroužky	je	možné	děti	přihlásit	včetně	plavání	a	lyžáků	pro	I.	a	II.	

stupeň	
• Jaké	projekty	na	škole	probíhají	a	jak	je	možné	se	do	nich	zapojit	
• Jaké	další	pravidelné	aktivity	ve	škole	probíhají	a	jak	je	možné	se	do	nich	

zapojit	
Např.	Informátor	z	MŠ	Školská	byl	skvělý,	proč	takto	nefunguje	i	ve	škole?		
	
Komunikace	třídních	učitelů	–	rodičů:		
Proč	nefunguje	komunikace	prostřednictvím	mailů	(webových	stránek):	domácí	
úkoly	 v	případě	 nemoci,	 plán	 akcí	 na	 cca	 měsíc	 dopředu	 (knihovna,	 výchovné	
programy,	výlety	a	jiné	akce).	Když	už	jednou	učitel	vzkaz	napíše	na	PC,	tak	by	jej,	
mimo	nalepení	do	vzkazovníčku,	mohl	také	poslat	rodičům	hromadným	mailem.		
Do	deníčků	psát	akce	s	dostatečným	předstihem	a	úplným	výčtem	informací	co,	
kde,	 kdy,	 kdo,	 jak,	 co	 s	sebou?	 (Konkrétně	 –	 u	 náhradního	 termínu	plavání	 pro	
první	třídy	nebylo	uvedeno,	že	se	koná	až	odpoledne,	rodiče	vedli	děti	na	ráno).	
	
Vzhledem	 k	množství	 podnětů	 se	 přítomní	 rodiče	 dohodli,	 aby	 se	 příští	
schůzka	 KR	 věnovala	 zcela	 těmto	 tématům	 s	tím,	 že	 ke	 schůzce	 bude	
přizváno	vedení	ZŠ.	
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4. Termín	 příští	 schůzky	 KR	 byl	 navržen	 na	 středu	 9.3.2016,	 ale	 bude	 ještě	
upřesněn	dle	možností	vedení	ZŠ.	

	
	
Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm	dne	18.02.2016																Zapsala:	Alena	Hradilová	
																									 	 	 	 	 	 								Ověřila:	Bohdana	Harabišová	
	


