
Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín 
 

Zápis ze setkání Rady rodičů 
Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín konané dne 11. 11. 2019 

 

1. Zahájení setkání, úvod, prezence 

 
 

 Místo konání:   Sborovna Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové  
    organizace 

 Den a hodina konání:  11. listopadu 2019 od 16.30 hodin 
 

 
 Předsedkyně Rady rodičů paní Pavla Evjáková zahájila setkání Rady rodičů a přivítala 

všechny přítomné členy a hosty. 

 

 Počet přítomných: viz přiložená prezenční listina  

 Počet hostů: viz přiložená prezenční listina  

 Omluveno: viz přiložená prezenční listina  

 

 Prezenční listina je řazena v pořadí podle tříd a je uložena v kanceláři školy.  

 

Projednané body:  

 Stav BÚ: 134.000 (ze sběru výnos 8260 Kč) 

 Předsedkyně spolku požádala ředitele školy (jako správce webu školy) o aktualizaci 

sekce Spolek rodičů a doplnění zápisů 

 Ředitel školy informoval o přípravách večírku, který proběhne 17. 1. v malém 

kongresovém sále Hotelu Moskva ve Zlíně.  Cena vstupenek se nemění (150,-Kč) 

tombola se vrací. 

 Byly projednány tyto žádosti o příspěvek:  

1/ Ředitelem školy byl vznesen dotaz, zda se bude navyšovat příspěvek na ŠD. Rada 

nevidí k dalšímu navýšení důvod, zůstává tedy částka 130 Kč na žáka ŠD. 

2/ p. Polanská (ŠD) žádá příspěvek 500 Kč na besídku – schváleno¨ 

3/ rada schválila každoroční příspěvek na cestovné na lyžařský výcvik 

4/ v prosinci proběhnou tvořivé dílny pro žáky a rodiče – rada schválila příspěvek na 

nákup materiálu ve výši 10.500 Kč. Zároveň tímto připomínáme, že se dohodlo, že 

tvořivé dílny se budou rok co rok střídat s vánočním jarmarkem (jehož výtěžek půjde 

na vybranou charitu) 

5/ paní učitelka Střelcová žádá příspěvek na čtenářskou soutěž na 1. stupni 500Kč – 

schváleno 

6/ žáci devátých tříd pořádají Mikuláše pro ostatní žáky – příspěvek 1.000 Kč na 

sladkosti – schváleno 

7/ knižní odměna za sběr baterií (RECYKLOHRANÍ) – 600 Kč – schváleno 



Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín 
 

8/paní učitelka Kočendová žádá o příspěvek na ceny do vánočního florbalového 

turnaje – 1.000 + 1.000 Kč (1. a 2. stupeň) 

 Ředitel informoval o tom, že náklady na lyžařský výcvik zůstávají stejné jako vloni 
(4.000 Kč) 

 Elektronická žákovská běží, přístupy z velké části vyzvednuty. Zobrazení v mobilu není 
100%. 

 
Dotazy a připomínky:  
 Ředitel školy požádal rodiče o pomoc při realizaci tomboly v rámci večírku – pomoc 

nabídla paní Bártková 
 Byl vznesen dotaz na nabídku kroužků ve škole – nabídka není příliš pestrá, kroužky, 

které byly se neopakují – ředitel vysvětlil pravidla (min.10 dětí aby byl kroužek 
otevřen), následovala diskuse o motivaci učitelů tyto kroužky vést. 

 Paní Hladíková vznesla prosbu, aby učitelé (1. stupeň) informovali rodiče o probíraném 
učivu – pro základní přehled rodiče 

 Paní Pášmová vznesla podnět týkají se používání mobilních telefonů ve škole 
(používání mobilních telefonů ve škole je školním řádem přesně definováno). 

 Mgr. Pavla Evjáková společně s Mgr. Miroslavem Nejezchlebou poděkovali všem 
přítomným za účast na setkání Rady rodičů.    

 Příští setkání se uskuteční 13. 1. 2020. 
 
 

 

 

……………………………..                               

     předseda sdružení                                   

 

Zapsala: Mgr. Pavla Evjáková  

 

Ve Zlíně dne 11. listopadu 2019 


