
Schůze výboru (členské shromáždění - plenární 

schůze) SR Kunín dne 01.10.2020 

 

1. Přivítání 

2. Informace ohledně plenární schůze 

3. Základní informace Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s. 

A) INFORMACE O POŘÁDANÝCH AKCÍCH 

B)  FINANCE 

C)  MAJETEK SDRUŽENÍ 

D)  INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021 PŘÍSPĚVEK 

E) ČLENOVÉ VÝBORU A JEJICH SLOŽENÍ 

F) ČLENOVÉ VÝBORU NOVÁ VOLBA 

4. Poděkování 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Přivítání 

Schůze byla zahájena v čase 17:00 hodin v osvětové besedě Kunín za přítomnosti 

nadpoloviční většiny členů výboru. Společně byli přizvání další osoby z řad příznivců, jež 

vypomáhají na většině akcí viz prezenční listina - přiložena k zápisu ze schůze 

2. Informace ohledně plenární schůze  

Dle stanov spolku je v čl. 8 uvedeno:  

Členské shromáždění 

Členské shromáždění tvoří všichni členové spolku.Členské shromáždění svolává Výbor 

spolku jednou ročně zpravidla na začátku školního roku v den konání třídní schůzky. 

Pravidelným hostem na zasedání je zástupce vedení školy. Účelem zasedání členského 

shromáždění je informovat členy spolku o plánu činnosti spolku na nový školní rok, výši a 

splatnosti členských příspěvku a hospodaření spolku v minulém školním roce a bezprostředně 

reagovat na dotazy a připomínky členů spolku.  

Po domluvě s paní ředitelkou Ivanou Machýčkovou se vzhledem k epidemiologické situaci 

členské shromáždění konat nebude a vytvoří se souhrn základních informací ohledně činnosti 

spolku Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s., a posléze se přepošle všem členům spolku (všem 

rodičům ZŠ Kunín i MŠ Kunín jež uhradili členský poplatek).  

Hlasování - výbor spolku bere na vědomí informaci ohledně plenární schůzi 

Všichni pro 



3. Základní informace Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s. 

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

dobrovolný 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. Členem 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  

Na webovém portálu základní školy jsou zveřejněny základní informace našeho sdružení 

Hlasování - výbor spolku bere na vědomí základní informace Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, 

z.s. 

Všichni pro 

A) INFORMACE O POŘÁDANÝCH AKCÍCH 

V roce 2020 se uskutečnily tyto akce obecní ples - zajištění občerstvení a Maškarní karneval 

pro děti. Vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s 

prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na území České republiky nebyly od března 

2020 Sdružením pořádány žádné akce.  

Sdružení rodičů zajistilo 2 skákací hrady pro konání akce TJ Kunín spolek určené pro 

venkovní akci spojenou s hostováním spřátelené obce Nechvalín. Ta se uskutečnila dne 

27.06.2020 na hřišti TJ Kunín.  

Na dětský den 01.06.2020 byl do ZŠ Kunín předán věcný dar pro děti (croissant, jojo 

bonbony, 0,5 l pití - jednalo se o zboží jež bylo naskladněno a určeno pro akce). 

 

Celoročně pořádané akce, jež by měly následovat (vzhledem k situaci není zřejmé zda budou 

uskutečněny) 

Drakiáda – v rámci knihovny 

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

Prosinec 2020 - Mikulášské odpoledne ve spolupráci s obcí Kunín  

Únor 2021 (13.02.) - Obecní ples – Sdružení zajišťuje občerstvení 

Březen 2021 (20.02.) - Maškarní karneval pro děti 

Duben 2021 - Pálení čarodějnic (30.04.2021) 

Červen 2021 - Dětský den  

Slavnost obce 2021 - stánek občerstvení 

Září 2021 - stánek občerstvení 

 



  

Hlasování - výbor spolku bere na vědomí informace ohledně pořádaných akcí a plánovaných 

akcí 

Všichni pro 

B)  FINANCE 

2020 obec (12.05.2020 doručeno na účet sdružení) – dar v hodnotě 40.000,- určeno na 

provozní výdaje Sdružení –  

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 63.587,- 

• Dohoda se školou - ponechání příspěvku 100,-Kč na žáka v režii školy, školky  

Pro školní rok 2019/2020 byl počet žáků ZŠ 226 a MŠ 75 - celkově 301 - příspěvek 30 100,-

Kč 

Z tohoto finančního daru bývá převážně zajištěno: 

- dárky k Mikuláši pro MŠ i ZŠ 

- úhrada autobusové dopravy při případných školních akcích 

- zakoupení knih vyznamenaným žákům na konci školního roku 

- 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.  

Hlasování - výbor spolku bere na vědomí  informace ohledně financí Sdružení rodičů při ZŠ 

Kunín, z.s. 

Všichni pro 

 

 

C)  MAJETEK SDRUŽENÍ 

párkovač, fritéza, indukční plotýnka, výrobník na bubliny, ozvučovací zařízení (bedna velká), 

varný termos, výčepní zařízení, party stan o rozměrech 5 x 10 m, Laminátor,  Řezačka 

kotoučová, ozvučovací zařízení přenosné, Topidlo stojanové 2 ks, Topidlo turbínové plynové 

malé 2 ks, Vánoční světelný řetěz 2 ks, rudla, regál + úložné boxy, hrnec 

zařízení je využíváno při pořádání našich akcích 

Hlasování - výbor spolku bere na vědomí  informace ohledně majetku ve vlastnictví Sdružení 

rodičů při ZŠ Kunín, z.s. 

Všichni pro 

Pro další období je navržen nákup těchto  



Klíčenka na krk duhová - schváleno již na předešlé schůzi výboru, vzhledem k odložení 

akce Akademie školy nákup neproveden (počty žáci ZŠ Kunín 233 ks, žáci MŠ Kunín 90 Ks, 

pracovníci ZŠ a MŠ Kunín 49 Ks, celkově 372 Ks – 400Ks 50 let školy + 200 Ks Sdružení 

rodičů) 

Termokryt na plynovou bombu (cca 1500 za jeden kus) z důvodu ochlazení plynové 

bomby na stojanovém hořáku. Využití v zimním období - Mikuláš  

Lednice – kiosek 

Regály - dovybavení kiosek 

Stan, bedna – vaky nechat ušít 

Hlasování - výbor spolku schvaluje nákup klíčenek, termokrytů, lednice, …...... 

Všichni pro 

 

Akce Kiosek – realizace – domluva - návrhy řešení - případná prohlídka prostor 

 

D)  INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021 PŘÍSPĚVEK 

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

žádáme o uhrazení ze stran rodičů do 30.11.2020.  

Pro školní rok 2020/2021 je počet žáků cca ZŠ 233 a MŠ 90 - celkově 323  

příspěvek 32 300,-Kč 

Hlasování - výbor schvaluje výši příspěvku - 100,-Kč na žáka pro školní rok 2020/2021 

Všichni pro 

 

E) ČLENOVÉ VÝBORU A JEJICH SLOŽENÍ  

1 Kuběnová Markéta Předseda 

2 Mlčochová Jiřina Pokladník 

3 Boháčová Soňa člen 

4 Gazdová Radka člen 

5 Bělunková Ecaterina člen 

6 Kasalová Pavla člen 

7 Konvička Jan člen 

8 Kuchyňková Radka člen 

9 Malčíková Jana  člen 

10 Mikulská Marcela člen 

11 Pokludová Daniela člen 

 



Předseda – Markéta Kuběnová MŠ, 6. B 

Místopředseda – zvolení nového místopředsedy viz další bod jednání 

Dne 11.03.2020 oznámeno ukončení funkce Dočkálek Dušan, společně ústně ukončil 

členství ve Sdružení společně s Dočkálkovou Lucií 

Pokladník – Jiřina Mlčochová 4. 

Členové – Soňa Boháčová 4., Radka Gazdová 8., Radka Kuchyňková 7., Pavla Kasalová 

6.A , Jan Konvička 8. , Ecaterina Bělunková 5. , Jana Malčíková 8. ,  Daniela Pokludová 

2. , 8.  

Marcela Mikulská 9, ukončení členství - ukončení vzdělávání dítěte ve školním zařízení 

Hlasování - výbor bere na vědomí ukončení členství Mikulská Marcela - ukončení vzdělávání 

dítěte ve školním roce 2019/2020 

Všichni pro 

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 

ZŠ i MŠ a provozní pracovníci (kuchařky, školník, uklízečky).  

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

podporu.  

 

F) ČLENOVÉ VÝBORU NOVÁ VOLBA 

Nové členství ve Sdružení - návrh -  

Kruppová Veronika  

Porubová Jana 

Martinát David 

Hlasování - výbor schvaluje členství ve výboru Kruppová Veronika - zástupce pro třídu ... 

Všichni pro 

Hlasování - výbor schvaluje členství ve výboru Porubová Jana - zástupce pro třídu ... 

Všichni pro 

Hlasování - výbor schvaluje členství ve výboru Martinát David - zástupce pro třídu ... 

Všichni pro 

 

G) MÍSTOPŘEDSEDA VOLBA 

 



Zvolení nového místopředsedy - návrh - Pokludová Daniela souhlasí s nominací 

Hlasování - výbor schvaluje zvolení nového místopředsedy pro činnost Sdružení rodičů při 

ZŠ Kunín z.s.  Pokludová Daniela 

Všichni pro  

 

• PODĚKOVÁNÍ  

Děkuji i v této nelehké době za přízeň a těším se opět na období, kdy budeme mít práci s přípravou 

na našich tradičních akcí.  

 

Zapsala Markéta Kuběnová 01.10.2020 


