
Zápis z jednání rady  

Spolku rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov 
 

 

Ze dne 29. 9. 2020 od 16:30 hod. 

 

Program: 
  

 Informace o škole. 

 Odsouhlasení hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2019/2020. 

 Schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2020/2021. 

 Diskuse. 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

 

Zasedání rady spolku zahájila členka výboru, která předala slovo panu řediteli, který 

hovořil podrobněji o informačním zpravodaji ZŠ Stonařov, především o výstavbě nové 

tělocvičny, o plánech na akce školy, včetně projektu pro rodiče s dětmi, o distanční výuce, 

která by v případě zavření škol fungovala stejně jako na jaře. Zároveň by škola chtěla 

zlepšit v distanční výuce zpětnou vazbu od učitelů. Nakonec pan ředitel pohovořil o 

hospodaření SRŠ a o tom, že by si i rodiče měli přečíst školní řád a apelovat na děti s jeho 

dodržováním.  

Vzhledem k vysokému zůstatku v pokladně z minulého školního roku – cca. 300 Kč na 

žáka (vlivem koronavirového uzavření škol) navrhl výbor, aby v letošním školním roce 

uhradili částku 300 Kč pouze žáci první třídy. Druhá až deváté třída bude čerpat ze 

zůstatku v pokladně, který si již předplatili v loňském roce.  

Návrh výboru: první třída: 300 Kč, druhá až deváté třída: 0 Kč.  

Rada spolku se sešla v plném počtu a výsledek hlasování dopadl takto: 

Hlasy pro: 100 %  Hlasy proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Rada spolku probírala jednotlivé položky výdajů za loňský rok a dohodla se s panem ředitelem na 

konkrétnějších pravidlech při čerpání peněz z financí SRŠ. 

 Čerpaní financí na celoškolní akce – ANO 

 Čerpání financí na divadla, kina, apod., které se týkají celé školy – ANO 

 Čerpání financí na každoročně se opakující akce – např. plavání, dopravní hřiště – ANO 

 Čerpání financí – každá třída může čerpat finance na 1 akci, která se týká výuky – ANO 

 Čerpaní financí na akce, které se týkají pouze určité skupiny žáků a nebudou se v průběhu 

let přesouvat na další třídy – např. příspěvek na hory - NE 

 

 

 



V diskusi se řešila především distanční výuka. Učitelé obdrželi pochvalu, že na jaře dokázali 

nastavit rychle distanční výuku, která fungovala dobře.  

Zároveň se objevily i stesky, např. chybějící zpětná vazba v některých předmětech. 

Jelikož narůstají koronavirová opatření a lze se obávat i uzavření základních škol, navrhují rodiče, 

aby alespoň v základních předmětech, jako je český jazyk, matematika a anglický jazyk došlo 

v případě uzavření škol k online výuce. 

Pan ředitel na to reagoval, že již nyní se připravují na online výuku pomocí TEAMSů 365.  

Zároveň zazněla informace o přechodných hygienických opatřeních aplikovaných od 5. 10. 2020 

(omezení zpěvu v hudební výchově na obou stupních a Tv na 2. stupni). S omezeními si škola 

poradí, tělesná výchova na 2. stupni bude na přechodnou dobu řešena především terénními 

procházkami a pohybem v přírodě.  

 

 

Ve Stonařově dne 4. 10. 2020    

 

 

Zápis zpracovala: Marie Zvěřinová 


