
Plenární schůze SR Kunín dne 02.10.2018 

1. Přivítání 

2. Informace ze ZŠ a  MŠ Kunín 

Paní ředitelka Ivana Machýčková – informace pro rodiče ZŠ Kunín 

3. Informace ze Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s. 

Markéta Kuběnová 

A)       INFORMACE O POŘÁDANÝCH AKCÍCH 

Celoročně pořádané akce 

Říjen 2017 - Drakiáda – na kopci Čarodějka 

Listopad 2016 - knihovna - Páni Kluci (závody autíček na dálkové ovládání) 

Prosinec 2016 - Mikulášská disko – slavnostní otevření prvky výletiště 

Leden 2018  - Obecní ples – Sdružení zajišťovalo občerstvení 

Únor 2018  - Maškarní karneval pro děti  

Duben 2018 - Pálení čarodějnic 

Červen 2018 - Dětský den 

 

Dále naše sdružení vypomáhalo s pořádáním akcí školy či školky – zajišťovali jsme 

občerstvení pro děti a rodiče. 

 

 Na webovém portálu základní školy jsou zveřejněny základní informace našeho sdružení – 

stanovy apod.  

 

B)       FINANCE 

Spolupráce – obec – dar v hodnotě 25.000,- určeno na provozní výdaje Sdružení – bylo 

zakoupeno výčepní zařízení, a party stan o rozměrech 5 x 10 m pro potřeby sdružení. 

K nahlédnutí je na požádání závěrka jednoduchého účetnictví za ucelený rok 2017. 

 

- Na bankovním účtu u České spořitelny je ke dni 31.8.2018 částka 49.668,- 

- v loňském školním roce bylo vybráno od rodičů ZŠ 20.900,- Kč, MŠ 7.800,-Kč  

(příspěvek 100,-Kč na žáka)  

 

Na konci školního roku 2017/2018 byla formou daru věnována celková částka 30.000 Kč 

(Základní škole 21.000,- a mateřské škole 9.000,-) 

Z tohoto finančního daru bylo zajištěno: 

Pro ZŠ 

 Pečivo Mikuláš – 2416,- 

 Autobus na Den obce do kina – 4789,- 

 Doprava bruslení – 2704,- 

 Knihy na závěr roku – 12. 691,-  

Pro MŠ  

 Adventní kalendáře – 2098,- 

 Autobus na výlet – 2750,- 

 Akce Piknik na konci školního roku 4 645,-  

 



 Dále je pro děti při pořádání nejrůznějších akcí zajišťováno občerstvení a drobné 

dárečky, jež jsou taktéž financovány z prostředků Sdružení. Naposledy točená 

limonáda zdarma při příležitosti oslavy 100 let republiky na místním výletišti. 

 

C)       MAJETEK SDRUŽENÍ 

 

 párkovač,  

 fritéza,  

 indukční plotýnka,  

 výrobník na bubliny 

 ozvučovací zařízení 

Pro potřeby sdružení byly nově zakoupeny tyto spotřebiče: 

 výčepní zařízení 

 party stan o rozměrech 5 x 10 m 

 

D)  INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2018/2019 

Výše příspěvku - 100,-Kč na žáka (stejná částka jako v minulém období) 

žádáme o uhrazení ze stran rodičů do 30.11.2018.  

 

Členové Sdružení ve složení: 

 Předseda – Markéta Kuběnová 

 Místopředseda – Dušan Dočkálek 

 Pokladník – Jiřina Mlčochová 

 Členové – Soňa Boháčová, Lucie Dočkálková, Radka Gazdová, Eva 

Jalůvková, Pavla Kasalová, Jan Konvička, Lucie Krausová, Jana 

Malčíková, Marcela Mikulská, Daniela Pokludová 

 

- sdružení se schází dle potřebnosti, pravidlem bývá uspořádat schůzku před pořádáním akce. 

V případě zájmu rodičů při výpomoci na námi pořádaných akcích, budeme rádi za jakoukoliv 

podporu.  

V našem sdružení, jsou i další příznivci: 

Tkadleček Jan, Březina Martin, Mlčoch Tomáš, Kasal Pavel, Malčík Martin, Gazda David, 

nově v loňském roce Michálková Lenka. Dále jsou to jednotliví rodiče našich dětí, paní 

ředitelka ZŠ Kunín, učitelé a provozní pracovníci (kuchařky, školník, uklízečky). Taktéž 

mateřská škola, zaměstnanci obce Kunín, spolky v naší obci a v neposlední řadě také firmy, 

které nám díky svým příspěvkům umožní např. nákup cen do tomboly na maškarní karneval, 

dětský den a další ceny pro jednotlivé akce.  

 

E) PODĚKOVÁNÍ  

Společně tvoříme skvělý tým a já bych dnes chtěla poděkovat hlavně těm skalním, kteří tvoří 

to srdce našeho sdružení. Na tento základ se poté nabalují další a další, bez kterých by to také 

neklapalo. A pak jsou zde i ti, kteří se přijdou „jen“ pobavit a ti nám také pomáhají svou 

účastí. VELKÝ DÍK VŠEM. „FUNGUJEME“ A BUDEME SE SNAŽIT POKRAČOVAT 

DÁLE 


