
Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín 
 

Zápis ze setkání Rady rodičů 
Spolku rodičů při 9. ZŠ Zlín konané dne 16. 9. 2019 

 

1. Zahájení setkání, úvod, prezence 

 
 

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

 Den a hodina konání:  16. září 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:  

 RR přijala nové zástupce tříd: 1. B – pan Mikel, 1. A paní Košacká, 7. B – paní 

Odstrčilíková  

 Ředitel školy informoval, že v důsledku přijetí elektronických žákovských došlo 

k úpravě ve školním řádu – RR bere na vědomí a souhlasí v plném znění 

 Projednán sběr ve škole – vznesen dotaz, zda ve sběru oceňovat jednotlivce, či celé 

třídy – co je více motivační – zatím ponechat současný stav 

 Projednána možnost odměňovat žáky 9. tříd, kteří při sběru pomáhají poukazy (pomoc 

nabídl p. Cooper)  

 Ředitel informoval o rekonstrukci toalet ve škole – v plánu léto 2020 

 Další plánovaná rekonstrukce se týká ŠJ Hradská – zde ukončena fáze „kotelna“, další 

fáze projedná město v říjnu.  

 Ředitel dále informoval o uskutečnění rekonstrukce zahrady ŠD  

 Dotazy:  

1/místo lyžařského výcviku se nemění – zůstává Kopřivná 

2/vznesen dotaz, zda by škola mohla rozšířit nabídku kroužků – s požadavkem na větší 

pestrost  

3/ vznesen dotaz na možnost reko tělocvičny – k tomuto tématu se vyjádřil ředitel 

školy, který informoval, že reko možná není, jelikož v tělocvičně se nacházejí nosné 

sloupy. Částečně se využívá tělocvična „gastro učiliště“, do budoucna se počítá 

s rekonstrukcí tělocvičny 1. ZŠ, kde by své místo mohli najít i naši žáci 
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 Ředitel školy informoval o nápravě stavu toalet v ŠD – reflektovány stížnosti z minula, 

stav napraven a sledován. 

 Na žádost předsedkyně znovu projednána možnost, aby škola při organizaci školních 

akcí (lyžařské výcviky, adaptační pobyty, školní výlety atd.) v pokynech k pobytu 

uváděla doporučení, že mobily nejsou vhodné. Ředitelem školy přislíbeno.  

 Stav pokladny: 13.062 Kč, stav BÚ: 105.370 Kč 

 Byly projednány tyto žádosti o příspěvek:  

1/ odměny žákům 9. tříd, kteří asistují u sběru – 3 x 800 Kč - schváleno 

2/ paní učitelka Kovalčíková žádá o spotřební materiál ve výši 5.000 Kč – schváleno  

2. Závěr  

 
 Mgr. Pavla Evjáková společně s Mgr. Miroslavem Nejezchlebou poděkovali všem 

přítomným za účast na setkání Rady rodičů.    
 Příští setkání se uskuteční 11. 11. 2019. 
 
 

 

 

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

     předseda sdružení                                   

 

Zapsala: Mgr. Pavla Evjáková  

 

Ve Zlíně dne 16. září 2019 


