
Plenární schůze SR Kunín dne 08.10.2019 

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. 

Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s. se sídlem Kunín 346 byl založen jako nezávislý a 

dobrolný spolek osob jehož hlavním účelem je podpora činnosti Základní školy a Mateřské 

školy Kunín. Podpora spočívá v materiální, finanční a personální pomoci při konkrétních 

programech. Čkenem spolku se stává zákonný zástupce žáků školy po zaplacení členského 

příspěvku. Nejvyšším orgánem je výbor spolku který rozhoduje o hlavních činnostech. Jednou 

ročně je svoláno členské shromáždění, jehož účelem je informovat členy spolku o plánu 

činnosti spolku na nový školní rok, informace o příspěvku a hospodaření spolku v minulém 

období  

Markéta Kuběnová 

•       INFORMACE O POŘÁDANÝCH AKCÍCH 

Celoročně pořádané akce 

Drakiáda – v rámci knihovny 

Páni Kluci (závody autíček na dálkové ovládání) - v rámci knihovny 

30. Listopad 2019 - Mikulášské odpoledne ve spolupráci s obcí Kunín – 

   Ondrášek - rozsvícení Vánočního stromu - možnost prodeje 

rukodělných    výrobků (advent) poptávka 

Únor 2020 (22. nebo 29.) - Obecní ples – Sdružení zajišťuje občerstvení 

Březen 2020  - Maškarní karneval pro děti (týden po obecním plese) 

Duben 2020 - Pálení čarodějnic (30.04.2020) 

Červen 2020 - Dětský den v rámci Akademie školy oslava výročí 50 let  

    (13.06.2020) 

   Slavnost obce - stánek sdružení 

Září 2020   - zvážit stánek pouť 

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

•       FINANCE 



2019 obec – dar v hodnotě 30.000,- určeno na provozní výdaje Sdružení – bylo schváleno 

zakoupení přenosného přehrávače hudby, Laminovací zařízení a řezačky, teplometů pro 

využití v zimním období.  

Po domluvě je možno nahlédnout na závěrku jednoduchého účetnictví za ucelený rok 2018. 

 

• Na bankovním účtu u České spořitelny je ke dni 31.8.2018 částka 55.033,- 

• v loňském školním roce bylo darováno škole celkem   7.800,-Kč  (příspěvek 100,-

Kč na žáka)  

 

Z tohoto finančního daru bylo zajištěno: 

 

- dárky k Mikuláši pro MŠ i ZŠ 

- zaplacen autobus do kina do NJ ke Dni obce 

- zaplacen autobus na bruslení do NJ 

- zaplacen autobus do divadla do NJ 

- zakoupeny knihy vyznamenaným žákům na konci školního roku 

- program na DD – Pepíno prcek 

- odměny na konci školního roku pro Ekotým a za soutěže a olympiády. 

 

Dále je pro děti při pořádání nejrůznějších akcí zajišťován program, skákací hrady 

různé rekvizity k soutěžím,  občerstvení a drobné dárečky, jež jsou taktéž financovány 

z prostředků Sdružení.  

 

•       MAJETEK SDRUŽENÍ 

párkovač, fritéza, indukční plotýnka, výrobník na bubliny, ozvučovací zařízení, varný termos, 

výčepní zařízení, party stan o rozměrech 5 x 10 m 

zařízení je využíváno při pořádání našich akcích 

 

•  INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2019/2020 

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

žádáme o uhrazení ze stran rodičů do 30.11.2019.  

Pro školní rok je počet žáků ZŠ 226 a MŠ 75 - celkově 301 - příspěvek 30 100,-Kč 

 

Členové Výboru Sdružení ve složení: 



Předseda – Markéta Kuběnová 5,9 

Místopředseda – Dušan Dočkálek 4,7 

Pokladník – Jiřina Mlčochová 3 

Členové – Soňa Boháčová 3, Lucie Dočkálková 4,7, Radka Gazdová 7, Radka 

Kuchyňková 6, Pavla Kasalová 5, Jan Konvička 7, Ecaterina Bělunková 4, Jana 

Malčíková 7, Marcela Mikulská 9, Daniela Pokludová 1,7 

V našem sdružení, jsou i další příznivci: 

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

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.  

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

podporu.  

• PODĚKOVÁNÍ  

O opět po roce se budu opakovat - Společně tvoříme skvělý tým VELKÝ DÍK VŠEM. 

„FUNGUJEME“ A BUDEME SE SNAŽIT POKRAČOVAT  I DÁLE 


