
Zápis z rady Klubu přátel školy ZŠ Palachova 
ze 19. 9. 2018 

Přítomni: P. Podaný (4. C), M. Humpolcová (4. C), J. Lacinová (5. A), R. Koukola (7. A), P. Drdlová 

(7. B), S. Zikušková (2. B), L. Jirčíková (2. A), A. Huláková (3. C), E. Sobotková 

Omluveni:   J. Mifková (1.A), Lucie Topinková (1. C).  S. Kopeček (3. A), E. Blažíčková (4. A), J. Vašek 

(6.B), Z. Jandová (8. A) 

Nepřítomni:  Nikol Hanusová (2. C), Leona Tomášková (3. B), Dagmar Hemzová (4. A), L. Partyková 

(4. B),  

Třídní důvěrníci nejsou zvoleni ve třídách: 1. B, 5. B, 6. B a 7. A  

 

 
 

1) Hodnocení minulého školního roku včetně čerpání rozpočtu 
a. Schválení čerpání vyčerpání rozpočtu za školní rok 2017/2018 

i. nastavení příspěvků 300,- na žáka je odpovídající požadavkům školy na 
financování doplňujících školních aktivit.  

b. Hodnocení akce „Cuc na kládě v čokoládě“  
i. velmi pozitivní ohlasy jak ze strany žáků, tak rodičů i pedagogů 

ii. je poptávka akci zachovat jak tradiční ukončení školního roku 
 

 
2) Schválení výše příspěvku KPŠ na nový školní rok  

a. Schválen příspěvek 300,-/žák v plném počtu přítomných  
b. Jednorázová platba k 30. 11. 2018 
c. Informace bude předána rodičům na rodičovských schůzkách v měsíci listopadu 
d. V případě, že bude mít některá rodina problém s platbou, ať se obrátí na vedení KPŠ 

a domluví se na individuální platbě  
 

3) návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019 
a. Mikuláš – balíček s ovocem z důvodu velké nepraktičnosti zavržen. Navrhujeme se 

vrátit se k postavě Mikuláše z kvalitní čokolády – na 1 Mikuláše vychází cca 43,-  
b. Adaptační pobyt – schvalujeme navýšení částky na adaptační dny o částku 2 100,- na 

adaptační dny pro 1. třídy (1 třída = 700,-  - je možné využít zpětně na nákup 
pomůcek pro žáky) 
 

4) schválení pozice předsedy a místopředsedy 
a. předsedkyně i místopředsedkyně požádali přítomné třídní důvěrníky o schválení 

jejich postů na další školní rok. Bylo schváleno plným počtem přítomných.  
 

5) akce Rozsviťme století  
a. proběhla diskuse nad akcí, kdy byla domluvena světelná zkouška na školním hřišti 
b. zkouška následně vyhodnotila, že světelnost je velice nízká a efekt celé akce by 

neproběhl a akce byla vyhodnocena jako neefektivní 
 


