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06.10.2021

 (bez členského shromáždění - plenární schůze) 
Dle stanov Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s. je v čl. 8 uvedeno, že 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. 

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. 

Po domluvě s paní ředitelkou Ivanou Machýčkovou se vzhledem k přetrvávající epidemiologické
situaci  členské shromáždění  konat nebude. Byl vytvořen souhrn základních informací  ohledně
činnosti našeho spolku, který byl zaslán e-mailem vedení ZŠ a MŠ Kunín. V průběhu třídních
schůzek dne 12.10.2021 budou informace vyhlášeny rozhlasem školy. 

Na webovém portálu Základní školy jsou také zveřejněny základní informace našeho sdružení
společně se zápisy ze schůzí výboru. 

Pokud by měl kdokoliv dotazy, připomínky, můžete se obrátit přímo na učitele. Předají nám a
posléze odpovíme. 

INFORMACE O POŘÁDANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKCÍCH

V roce 2021 se vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci a z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na území České republiky nekonaly
pod vedením SR od března 2020 žádné akce. 

Plesy 2021 – se nepořádaly

Pálení čarodějnic – v rámci okružní jízdy Kunín

Den dětí 

– společně s knihovnou – Pohádková zahrada – 49 soutěžících – tři výherci (věcné ceny 
zajišťovalo Sdružení rodičů 

– balíčky pro všechny děti ZŠ Kunín (230 žáků) a MŠ Kunín (87 žáků) celkem 317 žáků – balíčků
celkově za 8.723,-Kč



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

Drakiáda – termín 17.10.2021 

Páni Kluci (závody autíček na dálkové ovládání) (návrh na přesun jarní období)

Mikulášské odpoledne - Prosinec 2021 (4.12. sobota) -  park + hřiště TJ

Leden  2022 Návrh na uspořádání Plesu Sdružení rodičů 

Únor 2022 Návrh na uspořádání Maškarní karneval pro děti 

Pálení čarodějnic - Duben 2022 - (30.04.2022)

Dětský den - Červen 2022 

Slavnost obce 18.6.2022 

Kunínská pouť 11.9.2021 

FINANCE

2020 obec dar v hodnotě 40.000,- určeno na provozní výdaje Sdružení – částečné vyúčtování  ve 
výši 24.558,-Kč (zbývá doložit 15.442,-Kč)

Po domluvě je možno nahlédnout na závěrku jednoduchého účetnictví za ucelený rok 2020.

 Na bankovním účtu u České spořitelny je ke dni 31.8.2021 částka 62.329,-

Pro školní rok 2020/2021 byl počet žáků ZŠ 230 a MŠ 87 - celkově 317 - příspěvek 22.900,-Kč. 

Částka nekoresponduje s počtem dětí, protože MŠ z důvodu epidemiologické situace příspěvek 
nevybírala. 

Z finančního daru bylo zajištěno:

ZŠ

- dárky k Mikuláši pro MŠ i ZŠ Mikuláš starojicko
- odměny zápis do 1. třídy
- knihy pro deváťáky - rozloučení
- odměny sportovní soutěže
- odměny závěr školního roku
- dárky pro deváťáky

MŠ 

- Vánoční kalendáře
- Karneval 

Na schůzi výboru byl schválen příspěvek pro rok 2021/2022 ve výši - 100,-Kč na žáka (stejná
částka jako v minulém období)

žádáme o uhrazení ze stran rodičů do 30.11.2021. 



ČLENOVÉ VÝBORU A JEJICH SLOŽENÍ 

1. Kuběnová Markéta Předseda

2. Pokludová Daniela 
Místopředseda

3. Mlčochová Jiřina Pokladník

4. Boháčová Soňa člen

5. Gazdová Radka
člen

6. Kasalová Pavla
člen

7. Konvička Jan
člen

8. Malčíková Jana
člen

9. Bělunková Ecaterina
člen

10. Kuchyňková Radka
člen

11. Kruppová Veronika
člen

12. Porubová Jana
člen

13. Martinát David
člen

Dalšími příznivci, jež se plně zapojují do dění jsou: Tkadleček Jan, Březina Martin, Mlčoch 
Tomáš, Kasal Pavel, Malčík Martin, Gazda David, Michálková Lenka. 

Dále jsou to paní ředitelka, učitelé a provozní pracovníci, pomocnou ruku máme také v 
zaměstnancích obce Kunín a v mnoha dalších.

I přesto v případě zájmu rodičů při výpomoci na námi pořádaných akcích, budeme rádi, když se 
nám přihlásí další rodičové, kteří by nám pomohli. 

Děkuji i v této nelehké době za přízeň a doufám, že naše snaha s přípravou akcí jen tak nevytratí. 

Předseda Markéta Kuběnová 
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