
Spolek rodičů a přátel ZŠ., Hradec Králové, Mandysova 1434 

 
Zápis ze zasedání shromáždění delegátů dne 3. 9. 2020 

 
Program: 

1. Prezence (viz prezenční listina) 
2. Nabídka kroužků 
3. Informace ze školy 
4. Příspěvky 
5. Finanční situace 
6. Žádosti o příspěvky 
7. Diskuze 
8. Závěr 

 
1. Prezence (viz prezenční listina) 
 
2. Nabídka kroužků pro letošní školní rok: 
Pod Spolkem budou v letošním školním roce dětem nabídnuty tyto kroužky: přípravy na 
přijímací zkoušky českého jazyka a matematiky, keramika, sportovní hry a aerobik, hudební 
dílna, šipky, dramatický a taneční kroužek. Přihlašování proběhne přes internet od 8. 9. 2020. 
 
3. Informace ze školy 
P. Comorková  
- poděkování rodičům za nákup pracovních sešitů 
- organizace školního roku, volné dny z rozhodnutí ředitele 26. 10. a 27. 10. 2020 
- den otevřených dveří a vánoční výstava letos nebude  
- pokračuje projekt „Nadaní žáci“ ve škole a hodina Tv ve ŠD 
- vzhledem k přísným nařízením je až do odvolání  zastavena dodávka ovoce a mléka 
- tématem letošního roku je „život v rovnováze“ 
- rekonstrukce učeben fyziky a chemie a informatiky, výstavba výtahu 
- zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci COVID – 19 ve škole 
- za Spolek byla podaná žádost o grant pro nadané děti, za schválené finanční prostředky 
budou zakoupeny hry pro rozvoj logického myšlení 
 
P. Rozdolská  
- sběr papíru bude pokračovat od září 2020, s termíny sběru budou žáci seznámeni 
 
4. Příspěvky 
V listopadu proběhne vybírání příspěvků do Spolku – 100,-Kč na žáka. 
 
5. Finanční situace: 
Stav účtu ke dni 3. 9. 2020 :        132 671,46,- Kč 
Podúčet na platbu kroužků:                      50 334,-Kč 
Stav pokladny:                                   30 188,- Kč 
 
6. Žádosti o příspěvky: 
p. Jiranová – příspěvek pro nadané žáky 10 000 Kč. 



Příspěvek byl schválen. 
 
7. Diskuse:  
- rodiče by rádi i v letošním roce objednali dětem mikiny a trička s logem školy 
- rodiče mají zájem, aby děti shlédly ve škole film Děti v síti, případně aby škola pro děti 
zorganizovala přednášku na téma Děti v pasti sociálních sítí.  
-přednáška na téma Děti v pasti sociálních sítí, vedená kp. Čižkovským, kterou škola 
připravila pro rodiče, se jim moc líbila. 
- příspěvky ze Spolku, které dostávají třídy na konci školního roku, dostanou třídy v květnu 
2021 
-do příspěvků za sběr papíru pro jednotlivé třídy na konci školního roku, bude započítáno 
množství sebraného sběru i za období září 2019 – únor 2020. Třídy příspěvek dostanou 
v květnu 2021 
-rodiče odsouhlasili, že budou nadále spolupracovat s hradeckými službami při sběru papíru.  
K firmě Napos, která nabídla spolupráci, se nebudou vracet. 
 

  
 
8. Závěr:  Paní Katerová poděkovala všem přítomným za účast a pozvala je na další 

schůzku v lednu 2020. Požádala rodiče, aby zjistili ve třídách, na co by Spolek 
mohl žákům v mateřské škole a v základní škole přispět. 

 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 
3. 9. 2020       Mgr. Zuzana Katerová 
       předsedkyně Spolku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


