
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Výroční zpráva Rady rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek 

OBSAH 

 

1. Základní identifikační údaje ………………………………………………………….. 3 
1.1 Představení spolku 
1.2 Účel spolku 
1.3 Cíle spolku 
1.4 Orgány spolku 

2. Činnost spolku ve školním roce 2015/2016 ………………………………….. 4 
2.1 Složení spolku …………………………………………………………………………  4 
2.2 Schůzky spolku ……………………………………………………………………….. 4 

3. Akce spolku ve školním roce 2015/2016 ………………………………………. 4 
4. Vyúčtování …………………………………………………………………………………… 6 
5. Příloha č. 1 – Zápisy ze schůzí spolku ……………………………………………  7 
6. Fotogalerie akcí pořádaných spolkem …………………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Výroční zpráva Rady rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek 

 

1. Základní identifikační údaje 
 
Název spolku: RADA RODIČU při ZŠ Srbská 2, spolek 
IČ: 266 82 061,  
Sídlo spolku:  ul. Srbská 450/2, 700 30 Ostrava – Výškovice, 
Spolek veden: ve Spolkovém rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 
6522 
Předsedkyně spolku: Veronika Janíková 
Kontakt: rrzssrbska@seznam.cz, www.zs-srbska.cz  
 
 

1.1 Představení spolku 
RADA RODIČU při ZŠ Srbská 2, spolek, dále jen „spolek“, je dobrovolným spolkem 

rodičů i zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání dětí a 
mládeže. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy i na 
jiných organizacích. 

Zabezpečování svých cílů dosahuje jednáním se zástupci škol a školských zařízení, 
orgány státní správy a orgány samosprávy, zástupci společenských organizací, zástupci 
veřejných institucí na základě partnerství a vzájemného respektování. 

Spolek je samostatnou právnickou osobou.  
 

1.2 Účel spolku 
Účelem spolku je činnost zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném 

působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění 
jejího poslání.  
 

1.3 Cíle spolku 
Plnění základních cílů spolek dosahuje především:  
a) Působením na rodiče dětí tak, aby rodinná výchova i školní výchova byla koordinována, aby 

na sebe vzájemně navazovaly a doplňovaly se, 
b) Seznamování rodičů i veřejnosti s výchovnými i vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů 

při jejich naplňování, 
c) Seznamování vedení školy s náměty, připomínkami i stížnostmi rodičů k činnosti školy,  
d) Podílením se na řešení školní problematiky, především v oblasti výchovného procesu. 

 
1.4 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:  
2. Členská schůze 
3. Rada rodičů  
4. Předseda – statutární orgán 
5. Místopředseda 
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2. Činnost spolku ve školním roce 2015/2016 

2.1 Složení spolku 

 

2.2 Schůzky spolku 

Spolek se ve školním roce 2015/2016 sešel celkem 6x, a to 8.9.2015, 24.11.2015, 
12.1.2016, 12.4.2016, 10.5.2016 a 7.6.2016. Zápisy jsou přiloženy v příloze č.1 této výroční 
zprávy. 

2. Akce spolku ve školním roce 2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 zorganizoval spolek následují akce pro žáky, rodiče i 
přátele školy: 

- Drakiáda 
- Lampiónový průvod 
- Vánoční jarmark 
- Školní večírek 
- Den Země 
- Rozloučení se školou 

Kromě těchto akcí spolek finančně přispěl na pasování školáků, na dopravu žáků 
druhých a třetích tříd do kurzu plavání, na ozdravné pobyty žáků, na lyžařský výcvik, na dárky 
pro nastávající prvňáčky k zápisu, ale také na soutěže školy, školní družiny či školního klubu. 
Zároveň byl školní družině poskytnut finanční příspěvek na zakoupení žíněnek a vybavení 
jedné z heren novým nábytkem. 
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V příštím školním roce chce spolek pokračovat v efektivním využívání finančních 
prostředků spolku. Formou dotazníkového šetření u rodičů žáků školy si spolek na konci 
školního roku vyjasnil, na jaké oblasti chtějí rodiče žáků finance spolku zacílit, jaké akce 
pořádané spolkem považují za úspěšné a případně mohli navrhnout nové akce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 154 rodičů, podrobné výsledky jsou uvedeny níže. 
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Zápis č.1 ze schůzky Rady rodičů (2015/2016) – 8.9.2015 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd: 1A,B;2A,B;3A,B; 4,A;5A,B;6,A;7A,B 
 
za školu: Robert Kecskés  - ředitel 

   Miroslava Lacká 
  
Program:  
 
1. Úvod   

- přivítání a seznámení nových rodičů s Radou rodičů a její činností  

- volba představenstva:  PŘEDSEDA: Veronika  Janíková 

                           MÍSTOPŘEDSEDA: Renáta Procházková 

                           POKLADNÍK: Eva Kludská 

                           ZAPISOVATEL: Miluše Šponiarová 

 
2. Představení nového vedení základní školy 
- plány nového ředitele ohledně fungování bufetu na škole, možnosti svačinek i pro 2.stupeň, 

nová sportoviště,…. 

- nové možnosti, jak zaujmout potenciální prvňáčky a zaujmout  děti 2.stupně možnými 

novými zájmovými kroužky ( návrh RR: sbor,hra na kytaru,dramatický kroužek..) 

3. Diskuze 

-nápady, jak přilákat nové děti do základní školy 

-školní akce pro děti pro školní rok 2015/2016 

  Říjen – Drakiáda + Lampiónový průvod 

  Prosinec – Vánoční jarmark 

  Leden – Novoroční bruslení 

  Únor – Večírek Rady rodičů 

  Březen – Velikonoční dílny 

  Červen – Dětský den  

-osvětlení v okolí školy ( Pro osvětlení se musí sepsat petice a ta se posléze doručí na Městský 

úřad.Tato petice bude umístěna na hl. budově školy) 

 

Příští schůzka Rady rodičů bude dne 24.11.2014 v 18:00 hod. ve sborovně školy.  
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl : Šponiarová 

Příloha č.1 
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Zápis č.2 ze schůze Rady rodičů (2015/2016) – 24.11.2015 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.A  Sopuchová  
1.B  Kadlečková      
2.A  Matušková 
2.B  Kovaříková 
3.A  Kludská 
3.B  Paliderová 
4.A  Procházková 
4.B  Miková 
5.A Weissmannová 
5.B  Kúdelová 
6.A  Janíková 
6.B nepřítomen 
7.A  Šponiarová 
7.B ,8.A a 9.A  - nepřítomen 
 
Zástupci školy: 
 Robert Kecskés  - ředitel 
 Miroslava Lacká 
  
Program:  
 
1. Informace vedení školy 
- Akce ve škole -  Vánoční větvička 

- Návštěva hokejistů HC Vítkovice Steel (7.12.) 

- Spolupráce s MŠ Srbská – čtení pohádek 

- Zateplení družiny, nákup nových žíněnek, renovace vybavení sborovny 

- Nákup nábytku do 1.a 2. Tříd a oprava WC u tělocvičen 

 
 
2. Diskuze 

- zvýšení příspěvku pro třídu na Vánoční jarmark na 600 Kč ( schváleno ) 

- debata o opravě schodů, rekonstrukce pouličního osvětlení – návrh na podpůrný dopis 

- změna názvu Rady rodičů při ZŠ Srbská na solek 

- termín večírku Rady rodičů – 12.2.2016 

  

Příští schůzka Rady rodičů bude dne 12.1.2016 v 18:00 hod. ve sborovně školy.  
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl: Šponiarová   
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Zápis č.3 ze schůze Rady rodičů (2015/2016) – 12.1.2016 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.A  Sopuchová    
2.A  Matušková 
2.B  Kovaříková 
3.A  Kludská 
4.A  Procházková 
4.B  Miková 
5.A Weissmannová 
5.B  Kúdelová 
6.A  Janíková 
7.A  Šponiarová 
 
Zástupci školy: 
 Robert Kecskés  - ředitel 
 Miroslava Lacká 
  
 
 
3. Informace vedení školy 

- Financování vybavení tříd nábytkem ( požadavek na příspěvek Rady rodičů ) 

- Výpověď provozovateli školního bufetu ( z důvodu nerespektování vhodného nabízeného 

sortimentu ) 

 
 
4. Diskuze 

- Apel na uvádění alergenů na jídelním lístku 

- Možnost sledovat online platby za stravování a bilanci účtu  

- Příprava školního večírku ( organizace ) 

   

  

  

Příští schůzka Rady rodičů bude dne 12.4.2016 v 18:00 hod. ve sborovně školy.  
 
 
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl: Šponiarová 
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Zápis č.4 ze schůze Rady rodičů (2015/2016) – 12.4.2016 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.A  Sopuchová    
2.A  Matušková 
2.B  Kovaříková 
4.A  Procházková 
5.B  Kúdelová 
6.A  Janíková 
7.A  Šponiarová 
 
Zástupci školy: 
 Robert Kecskés  - ředitel 
 Miroslava Lacká 
  
 
 
Informace vedení školy 

1. Peníze ze sběrové akce 
-50% částky za sběr žáků konkrétní třídy půjde do třídního fondu, 50% pak vedení 
školy použije na financování některých školních akcí ( pasování školáků, sportovní 
akce,….),jiné finanční zdroje škola nemá 
-v loňském roce šlo do třídního fondu 100% částky za sběr  
-účtování peněz za družinu je dáno vyhláškou, veškeré peníze jsou odváděny 
zřizovateli – obci. 
 

2. Renovace školní zahrady 
-bude provedena do jednoho roku 
-bude zde relaxační zóna 
 

3. Opravy školní budovy 
-bude nová střecha,plášť,vstup 
-mělo by proběhnout v červenci, ale bude záležet na zřizovateli školy 
-nová lina na podlahy ve školní družině 
-oprava umývacích koutků 
 

 
Diskuze 

1. Zhodnocení výsledků školního večírku  
 

2. Velikonoční dílny 
-tato akce nebyla v tomto školním roce realizována 
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-náhradní akce – dílny ke Dni matek ( navrhovaný termín 3.5. od 15:00 ) – bude ještě 
diskutováno, zda se bude nakonec realizovat, a to z toho důvodu, že takovéto akce 
jsou většinou navštěvovány pouze dětmi z 1.stupně 
 

3. Den Země 
-bude vyhlášena výtvarná a literární soutěž ke dni Země 
-díla odevzdají žáci třídním učitelům do 29.dubna, vítězové budou vyhlášeni do 10. 
května 
Ú: vytvořit pozvánku na tuto akci, zodp.Procházková  

4. Bruslení 
-nebyl nalezen vhodný volný termín ze strany poskytovatele služeb, z toho důvodu 
se akce v letošním školním roce nekonala 

5. Rozloučení se školou 
-proběhne ve středu 22.6. 
-diskuze nad tím, jak akce proběhne, kdo bude osloven, aby zabezpečil organizaci této 
akce 
Ú: vytvořit pozvánku na tuto akci, zodp.Procházková 
Ú: oslovit DDM Ostrava Zábřeh s žádostí o cenovou nabídku organizace této akce 

6. Akce pro 2.stupeň školy 
-návrhy workshopů pro žáky 2.stupně 
-návrh spolupráce s vysokými školami ( pedagogickými ) - navrženo vedení školy, aby 
je oslovilo v záležitosti kroužků pro 2.stupeň 

7. Ozdravné pobyty pro žáky školy 
-apel na ředitele školy, aby požádal učitelský sbor o větší ochotu se akcí typu škola 
v přírodě, výletů, …účastnit 
-námitka ředitele školy, že nemůže učitele k tomuto donutit. 
-apel na ředitele školy, aby žáci školy mohli jezdit na ozdravné pobyty financované 
městem z grantů! 

8. Školní hřiště 
-dotaz na ředitele školy, zda je možná renovace školního hřiště, ten následně vznese 
dotaz na zřizovatele 
 

9. Nové webové stránky 
-probíhá výběrové řízení na dodavatele 
 

10. Jídelna 
-software zatím neumožňuje sledování stavu na stravovacím účtu žáka on-line 
-více druhů jídel s možností výběru přes internet, zatím nelze realizovat 
 

11. Příspěvek na vybavení tříd ( družin ) 
-odsouhlasen Radou rodičů ve výši 22500Kč ( přesná částka ještě bude upřesněna ) 
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12. Příspěvek třídám 

-odsouhlašen Radou rodičů příspěvek na každou třídu ve výši 1000 Kč na výlety či 
ozdravné pobyty 
 

13.  Dotazníky 
-návrh, aby rodiče žáků školy byli osloveni ohledně preference jazyků a spokojenosti 
s akcemi Rady rodičů 
-dotazníky budou připomínkovány ze strany členů Rady rodičů, následně předány 
vedení školy s žádostí o jejich předání rodičům 
-vyhodnocení dotazníkového šetření proběhne v měsíci červnu 
 

  

  

Příští schůzka Rady rodičů proběhne nad vyhodnocením soutěže na téma Den Země, a to do 
10.5.2016,  konkrétní termín bude upřesněn.  
 
 
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl: Šponiarová  
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Zápis č.5 ze schůze Rady rodičů (2015/2016) – 10.5.2016 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.A  Sopuchová    
2.A  Matušková 
2.B  Kovaříková 
3.A  Kludská 
4.A  Procházková 
5.B  Kúdelová 
6.A  Janíková 
7.A  Šponiarová 
 
 
 
 
Diskuze 

1. Vyhodnocení soutěže ke dni Země 
1.místo:  3x Tapi Tea + Ovocňák 
2.místo:  9x Tapi Tea + Lipo bonbónky 
3.místo:  12x Ovocňák + Lipo bonbónky 
4.místo:  27x Ovocňák 
5.místo:  2x nic (diskvalifikace) 
 
Vyhodnocení soutěže  zaslat ke zveřejnění na web školy. 

2. Akce Rozloučení se školou 
-22.6.od 16:00 
-odměny: fruko, lízátka, lipo, hlavolamy a vlastnoručně vyrobený dárek 
-organizace: Dům dětí a mládeže Zábřeh Gurtěvova, nutno oficiálně zamluvit, zodp. 
Kludská 
-pozvánka na akci, zodp.Procházková – bude zveřejněna jak na internetu, v papírové 
podobě předána ve spolupráci se školou všem žákům a zároveň bude předána i do 
školek. 
 
 
 
 

Příští schůzka Rady rodičů proběhne dne 7.6.2016 od 18:00 ve sborovně školy. 
 
 
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl: Šponiarová  
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Zápis č.6 ze schůze Rady rodičů (2015/2016) – 7.6.2016 
 

  
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
2.A  Matušková 
2.B  Kovaříková 
3.A  Kludská 
3.B  Paliderová 
4.A  Procházková 
5.B  Kúdelová 
6.A  Janíková 
7.A  Šponiarová 
 
Zástupci školy: 
 Robert Kecskés  - ředitel 
 Miroslava Lacká 
  
 
Informace vedení školy 

1.Zápisy z Rady rodičů 
-na stránkách školy zveřejněn poslední zápis z jednání Rady rodičů z ledna 2016 – 
kritizováno za strany vedení školy 
-veškeré informace projednávané na Radě rodičů musí být detailně popsány v zápisech 
ze schůzí Rady rodičů, protože ze strany ředitele školy jsou akceptovány jako závazné 
informace v písemné podobě 
-zápisy z jednání Rady rodičů bude zveřejněny na webových stránkách školy vždy 
nejpozději do 1 týdne od konání tohoto jednání 
-za sepsání zápisů zodp. Šponiarová, za revizi a zaslání k zveřejnění 
zodp.Procházková  
 

2.Dotazníky  
-veškeré dotazníky, které se do budoucna budou distribuovat mezi rodiče, musí 
podléhat schválení ředitelem školy před jejich distribucí 
- při dotazníkovém šetření na preference jazyků a spokojenosti s akcemi Rady rodičů 
došlo k tomu, že někteří třídní učitelé z prvního stupně ( 2.,4. třída ) nebyli o této akci 
informováni, z toho důvodu bylo nutné prodloužit termín pro vrácení těchto dotazníků 
-do konce června proběhne vyhodnocení dotazníkového šetření ze strany Rady rodičů 
 

3.Aprobace učitelů  
-všichni učitelé jsou aprobováni na předmět, který učí 
 

4.Stížnosti na školní družiny z minulého jednání Rady 
-šikana nebyla prokázána 
-vysvětlení M.Lacké k zabezpečení školní družiny a přístupu vychovatelek 
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5.Žádost o příspěvek 
-M.Lacká požádala Radu rodičů o příspěvek na náplně do sedacích vaků ve školní 
družině a na odměnu vedoucímu kroužku šachů ve školní družině 
-zašle Radě rodičů návrhy částek emailem 
-členové Rady rodičů rozhodnou, zda bude příspěvek poskytnut, a to do 20.6., a to 
prostřednictvím emailu – následně bude informováno vedení školy 
 

6.Akce školy, školní družiny a školního klubu 
-byl učiněn závazek vedení školy, že na začátku příštího školního roku Rada rodičů 
obdrží seznam všech akcí,které bude škola, školní družina či klub během školního 
roku pořádat, včetně termínů 
- stejný seznam plánovaných akcí Rady rodičů bude recipročně předložen vedení školy 
 

7.Platba za školní družinu a školní klub 
-bude možné jen na půl roku nebo rok 
 

8.Změna účtování peněz ze sběrové akce  
-peníze musí být použity třídními učiteli na odměny pro děti, ne na školní pomůcky 

 
9.Změny od 1.9.2016 

-bude otevřena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (bude jedna šestá třída 
s rozšířenou výukou TV, jedna standardní) 
-změny ve školním vzdělávacím programu ( angličtina od 1.třídy a možnost 
absolvovat lyžařský výcvik i žákům 8. a 9.tříd 
-místnost pro úschovu jízdních kol ve škole 
 

10.Rekonstrukce 
-zateplení družiny i výměna umývacích koutků ve třídách proběhne, ze strany 
zřizovatele nezpochybněno 
-rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny 
- rekonstrukce školního hřiště nebyla ze strany zřizovatele přislíbena 
 

Diskuze 
1.Autobusová doprava na plavání 

-nutné vysvětlit příští školní rok rodičům, že je objednání autobusu na plávání 
žádoucí, hromadná doprava by neměla být preferována, zodp.  zástupci Rady rodičů 
ve 2. a 3. třídách 
 

     2.Příspěvek do Rady rodičů 
-jeho výše by měla být určena již před konáním 1.třřídních schůzek v příštím školním 
roce, aby mohl být odprezentován rodičům 
-návrh vedení školy, že by Stanovy spolku měly obsahovat i termín, do kdy má být 
příspěvek uhrazen 
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3.Účelně schválený dar 
-schválen účelně nevázaný dar Rady rodičů – peníze na nákup nábytku do třídy školní 
družiny 

 
4.Nový informativní leták pro rodiče 
-připravit do konce prázdnin návrh 
-bude předán rodičům na prvních třídních schůzkách v příštím školním roce 
-obsah: výše příspěvků na Radu rodičů, akce, vyúčtování tohoto školního roku 
 
5.Ozdravné pobyty 
-pozitivní ohlasy ze strany dětí 
 
6.Finanční příspěvky Rady rodičů na akce školní družiny a školního klubu 
-budou vždy na základě písemného návrhu ( včetně výše příspěvku ) ze školy 
prodiskutovány a následně odsouhlašovány Radou rodičů  
-na pozvánky pořádané školou, školní družinou či školním klubem, na které Rada 
rodičů přispěje jakoukoliv částkou, bude ze strany školy uvedena poznámka, že akce 
proběhla „za finanční podpory Rady rodičů“. 
-Rada rodičů chce příští školní rok na akce školy, u nichž bude ze strany školy 
požadováno vstupné, tak, aby rodiče toto vstupné buď vůbec neplatili, nebo platili 
menší částku. 
 
  

Příští schůzka Rady rodičů proběhne na začátku školní roku 2016/2017 – 1.týden v září. 
 
 
 
 Rada rodičů  
Zápis provedl: Šponiarová  
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Příloha č.2 

Fotogalerie akcí pořádaných spolkem 

Pasování prvňáčků 

 

Drakiáda 

 

Lampiónový průvod 
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Vánoční jarmark 

 

Školní večírek 

 

Den Země 
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Rozloučení se školou 

 

 


