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Zápis	ze	schůzky	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	konané	dne	
23.03.2016	od	16:30		
	

Účastníci	 za	 Klub	 Rodičů	 (dále	 KR):	 Milan	 Džumela,	 Bohdana	 Harabišová,	 Alena	
Hradilová,	 Jiří	 Jurek,	Miroslava	Lichnovská,	Martina	Maruchničová,	Vladimíra	Vojtková,	
Martina	Weberová,	Pavel	Zátopek,	Marcela	Zemánková	

Hosté:	Josef	Stieborský,	Radka	Matušová	

Projednané	body:	
1. Webové	 stránky	 školy	 -	vedení	školy	pracuje	na	nových	webových	stránkách,	ale	

vzhledem	 k	omezenému	 rozpočtu	 a	 technickým	 komplikacím	 zatím	 stále	 nejsou	
dostupné.	 Aktuálně	 je	 předběžný	 termín	 dokončení	 nového	 webu	 stanoven	 na	
09/2016.	V	rámci	nového	webu	se	počítá	s	tím,	že	každá	třída	bude	mít	svou	stránku,	
skrz	 kterou	 bude	 moci	 třídní	 učitel	 komunikovat	 s	rodiči.	 Konkrétní	 obsah	 bude	
záviset	na	aktivitě	učitele	–	 informace	o	plánovaných	a	proběhlých	aktivitách	třídy,	
fotky	z	akcí,	vzkazy	rodičům	atd.		
	

2. Komunikace	školy	a	rodičů	na	prvním	stupni	–	přítomní	rodiče	přednesli	vedení	
školy,	 zastoupené	 panem	 ředitelem	 Stieborským	 a	 paní	 zástupkyní	 Matušovou,	
připomínky	 viz.	 Zápis	 KR	 z	10.2.2016.	 Z	následné	 diskuze	 vyplynuly	 následující	
informace:	
• Informátor	 pro	 1.	 třídy:	 Všichni	 učitelé	 prvních	 tříd	 mají	 k	dispozici	 stejný	

Informátor	pro	rodiče,	ve	kterém	jsou	uvedeny	základní	informace	o	chodu	školy	
a	 seznam	 požadovaných	 pomůcek.	 Ten	 rodiče	 obdrží	 buď	 na	 přípravné	
informační	 schůzce	 v	červnu	 nebo	 v	září,	 v	prvních	 dnech	 začátku	 školní	
docházky.	V	září	 dále	 rodiče	obdrží	 informace	o	 školní	 jídelně	 a	 školní	družině.	
V	družině	 navíc	 pravidelně	 probíhá	 na	 začátku	 školního	 roku	 také	 informační	
schůzka.	Vnitřní	chod	třídy	(jak	se	chodí	na	záchod,	jak	se	hlásí,	kdy	se	svačí,	kdy	
dítě	může	pít)	 si	 upravuje	 každý	učitel	 sám.	Rodiče	 i	 vedení	 školy	 se	 shodli	 na	
tom,	 že	 informací	 je	 hodně	 a	 průběžně	 se	mohou	měnit.	Rodiče	 z	KR	 nabídli	
vedení	školy,	že	současný	informátor	projdou	a	navrhnou	vedení	školy	jeho	
úpravu	 tak,	 aby	 z	jejich	 pohledu	 lépe	 splňoval	 svou	 funkci	 pro	 rodiče	
budoucích	prvňáků.	Podněty	je	možné	zasílat	do	konce	května	na	mailovou	
adresu	 KR:	 kr.zahuni@gmail.com,	 podněty	 bude	 zpracovávat	 Milan	
Džumela.	
	

• Komunikace	 třídních	 učitelů	 a	 rodičů:	 Vedení	 školy	 nebude	 zasahovat	 do	
komunikace	 mezi	 učiteli	 a	 rodiči.	 Každý	 učitel	 má	 svůj	 způsob	 komunikace.	
Rodiče	 jsou	 o	 připravovaných	 akcích	 pravidelně	 informováni	 prostřednictvím	
dětí	 (vzkazovníčky,	 maily,	 třídní	 informátor	 a	 pod.),	 celoškolní	 aktivity	 jsou	
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uvedeny	také	na	webu	školy.	V	případě	nejasností,	nebo	pokud	je	dítě	nemocné,	
má	 rodič	 možnost	 obrátit	 se	 na	 učitele	 přímo	 (mail,	 tel).	 	 Do	 budoucna	 bude	
možnost	komunikace	také	prostřednictvím	třídních	stránek	na	webu.		
	

• Školní	inspekce:	Na	ZŠ	Záhuní	proběhla	školní	inspekce,	která	dopadla	pro	školu	
příznivě.	 Až	 na	 drobné,	 většinou	 administrativní	 nedostatky	 je	 vše	 v	pořádku.	
Inspekce	např.	 řešila	 rozdíl	mezi	úplatou	v	MŠ	Dolní	 a	MŠ	Školská.	Rozdíl	bude	
odstraněn	co	nejdříve,	nová	výše	školkovného	bude	stanovena	průměrem.	Také	
na	základě	výsledků	inspekce	ZŠ	připravuje	nový	školní	řád,	který	bude	platit	od	
09/2016.	 KR	 přednesl	 vedení	 ZŠ	 návrh,	 aby	 do	 nového	 školního	 řádu	 byla	
zapracována	 povinnost	 školy	 ihned	 telefonicky	 informovat	 rodiče	 v	případě	
úrazu	nebo	zdravotních	potíží	dítěte	(např.	pád,	naraženiny,	zlomenina,	zvracení,	
průjem	a	pod.)		
	

• Ostatní	dotazy	a	připomínky:		
- Preventivní	 program:	 jeho	 metodika	 se	 nemění,	 každoročně	 se	 opakuje,	

k	dispozici	na	webu	v	sekci	výchovné	poradenství	
- Co	dělat	při	ztrátě	čipu?:	ztráta	se	 ihned	musí	ohlásit	ve	škole	 (třídní	učitel,	

popřípadě	zástupce),	starý	čip	se	zneplatní	a	dítě	dostane	nový,	poplatek	činí	
100	Kč.	Opravdu	je	nutné	ztrátu	ihned	nahlásit,	aby	nedošlo	ke	zneužití	čipu	
(vstup	do	školy,	oběd	v	jídelně).	

- Exkurze	v	Hyundai:	KR	eviduje	stížnost,	že	v	autobuse	nebylo	dostatek	místa	
a	některé	děti	seděly	po	3	na	sedadle.	Vedení	školy	prověří	a	případně	vyvodí	
následky	tak,	aby	se	situace	neopakovala.	

	
3. Kauza	 obtěžování	 dětí	 –	 KR	 požádal	 vedení	 školy	 o	 informace	 ohledně	 kauzy	

obtěžování	 dětí	 v	okolí	 školy,	 zejména	 proč	 rodiče	 nebyli	 na	 tuto	 skutečnost	
upozorněni.	Pan	ředitel	Stieborský	potvrdil,	že	14.1.2016	obdržel	informaci	o	tom,	že	
v	okolí	 školy	mělo	být	 lákáno	dítě	do	auta.	Tuto	 informaci	 ihned	nahlásil	na	policii	
ČR,	která	na	případ	z	důvodu	vyšetřování	uvalila	informační	embargo.	Z	toho	důvodu	
nemohli	být	rodiče	 informováni	přímo,	nicméně	hned	druhý	den	proběhla	ve	škole	
preventivní	 beseda	 s	příslušníkem	 policie	 pro	 všechny	 děti	 1.	 až	 6.	 tříd,	 kde	 byly	
poučeny	 o	 tom,	 jak	 se	 chovat	 v	této	 rizikové	 situaci.	 Rodiče	 tedy	 mohli	 informaci	
obdržet	 přes	 své	 děti	 a	 dále	měli	 případně	možnost	 se	 obrátit	 na	 vedení	 školy	 či	
policii	 ČR.	 	 Policie	 ČR	 se	 případem	 intenzivně	 zabývala,	 okolí	 školy	 bylo	 neustále	
monitorováno	policisty	 v	uniformách,	 v	civilu	 i	 dalšími	metodami.	V	současné	době	
stále	 probíhá	 vyšetřování,	 nicméně	 zatím	 podezření	 na	 obtěžování	 dětí	 nebylo	
potvrzeno.	 Jakmile	 bude	 případ	 uzavřen,	 bude	 vedení	 ZŠ	 o	 jeho	 výsledcích	
informovat	KR.		
	

4. Investice	do	ZŠ	Záhuní	–	dle	informací	od	pana	Jiřího	Jurka	v	dohledné	době	město	
Frenštát	 neplánuje	 žádné	nové	 investice	do	ZŠ	Záhuní.	V	minulých	 letech	proběhla	
zásadní	 rekonstrukce	 budov	 ZŠ	 a	 v	současnosti	 nemá	 město	 prostředky	 pro	 další	
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investice.	 Aktuálně	 by	 bylo	 potřeba	 zrekonstruovat	 sportoviště	 (cca	 12	mil	 Kč.)	 a	
vyřešit	dopravní	situaci	kolem	školy	z	hlediska	zvýšení	bezpečnosti.	Existuje	projekt	
řešení	 dopravní	 situace	 kolem	 školy	 –	 na	 stávající	 podobu	 projektu	 město	 nemá	
peníze,	ale	zpracovává	náhradní	alternativu.		
	

5. Organizace	KR	–	pokladní	KR	Bohdana	Harabišová	informovala	přítomné,	že:	
• Hospodářský	 rok:	 od	 09/2016	 bude	 provedena	 změna	 účetního	 období	

z	kalendářního	 roku	 (datum	počátku	1.1.)	na	hospodářský	 rok	 s	datem	počátku	
1.9.	 a	 to	 z	důvodu	 zjednodušení	 vedení	 účetnictví	 a	 zvýšení	 přehledu	 o	
hospodaření	
	

• Účetní	 závěrka	 za	 rok	 2015:	 byla	 provedena,	 KR	 děkuje	 za	 pomoc	 hospodářce	
školy	paní	Ing.	Chalupové.		
	

• Daňové	přiznání	 :	daňové	přiznání	(čestné	prohlášení)	za	rok	2015	podepíše	za	
KR	ještě	Alena	Juráková.	
	

• Příspěvek	 na	 vodácký	 kurz:	 vedení	 školy	 informovalo	 KR,	 že	 letos	 neproběhne	
horolezecký	 kurz	 a	 prosí	 KR	 o	 zvážení	 převedení	 finančních	 prostředků	 na	
vodácký	kurz.	Přítomní	rodiče	tuto	změnu	odsouhlasili.		
	

• Aktuální	 rozpočet:	 v	návaznosti	 na	 předchozí	 bod	 připraví	 paní	 Harabišová	 na	
příští	 schůzku	KR	aktuální	 rozpočet	a	 seznam	akcí	do	konce	 	 školního	 roku,	na	
které	ještě	bude	KR	přispívat.		
	

• Název	 a	 stanovy	KR:	 dle	 nového	 občanského	 zákoníku	musí	 KR	 do	 konce	 roku	
2016	provést	změnu	názvu	a	do	konce	roku	2017	změnu	stanov.	Bude	řešit	nové	
vedení	KR.		
	

• Volba	nového	vedení	Výboru	důvěrníků	klubu	(VDK):	na	další	schůzce	proběhne	
volba	nového	vedení	VDK.	Návrh:	
Předseda	–	Alena	Hradilová	
Místopředseda	–	Martina	Faldynová	
Hospodář	–	Bohdana	Harabišová	
Revizor	–		Romana	Zapletalová	
	

6. Termín	 příští	 schůzky	KR	 byl	 navržen	 na	 středu	 27.4.2016	 od	 16:30	 v	Radniční	
restauraci.		
	
Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm	dne	14.04.2016																Zapsala:	Alena	Hradilová	
																									 	 	 	 	 	 								Ověřila:	Bohdana	Harabišová	
 


