
Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy ze dne  5.10.2016 
 

  Jiřina Božková, Miroslava Fojtášková, Sylva Hrubá, Marcela Klosová, Mgr. Marie 
Křivánková, Pavlína Lošťáková, Markéta Pivovarová, Kateřina Raclavská, Mgr. Pavla 
Vysoudilová, Alena Zbořilová  
  PhDr. Pavla Kudlová, Zdeněk Kudrna, Mgr. Petra Pajtlová, Roman Vrábel 

  Mgr. Pavel Pala – ředitel ZŠ 
 
Vítáme u nás nového člena paní Marcelu Klosovou zástupce 3. C. 
 
Body programu: 

- Kontrola úkolů z minulé porady 
- Finanční zpráva 
- Diskuze s p. ředitelem Palou 
- Různé 
 

Úkoly a požadavky z minulých porad: 
1) Finanční zpráva: stav účtu k 30. 9. 2016 = 67.345,63  +  1.930,- Kč,- pokladna. 
 
2) Po technické úpravě stojanu na korfbal – podlepení (zadáno p. ředitelem firmě), 

zajistit po domluvě s učiteli Tv a vychovatelkami ukázkovou hodinu hry korfbal, 
vyhotovit a rozeslat informační letáčky pro rodiče žáků letošních 3. – 6. tříd a 
zpracovat propagaci o Korfbalu na internetové stránky KRPŠ. Odborná pomoc: Karel 
Königsmark, student FTV UP, magisterské studium rekreologie. 

Zajistí: pí Božková ve spolupráci s učitelkami Tv 
 

3) Oslovit firmu, která prodává a instaluje mobilní zábrany a zajistit instalaci zábrany. 
Info na odbor dopravy, písemný souhlas p. ředitele. 
Zajistí: pí Božková 
Termín: jaro 2016  

Do zábrany někdo na konci června 2016 úmyslně najel, oprava by stála přibližně 
stejně jako nová zábrana = pokusíme se o provizorní opravu svépomocí. 

 

4) Finanční podpora statutárního města Olomouc na rok 2016 – podány 4 žádosti: 
Škola hrou – hra školou, Koloběžky pro děti – koloběžky pro radost, Miniházená – 
naše zábava a naše vítězství, Povídáme a hrajeme si s loutkami. 
Rada města Olomouce rozhodla na svém jednání dne 9. 2. 2016 na základě hlasování 
nevyhovět – Koloběžky pro děti, Škola hrou. 

 
5) Zpracovat nové stanovy a názvosloví „Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Nedvědova 17, 

Olomouc“. 
Zajistí: pí Božková – ve spolupráci s pí Kroupovou, zabývá se danou problematikou a 
které  byla odsouhlasena finanční odměna ve výši 2.000,- Kč. 
Termín: do konce roku 2016 
 



Nové úkoly a požadavky: 
 

1) Odsouhlasen příspěvek do KRPŠ na školní rok 2016/2017  ve výši 200,-Kč/ na rodinu. 
Zajistit distribuci informačních lístečků do tříd. 
Zajistí:  pí Vysoudilová  
Termín: do 10.10.2016  +  vyzvednutí peněz do 14.11.2016 
 

2) Ples ve školním roce 2016/2017  byl odsouhlasen termín 10.2.2017 . Provedena 
rezervace termínu u kapely KARAMEL MUSIC BAND.  

 
3) Ve čtvrtek  8.12.2016  proběhne „Vánoční ladění“, bude upřesněno, zda bude formou 

jarmarku nebo vystoupení. A zda bude potřeba výpomoc ze strany KRPŠ. 
 
4) S panem ředitelem Palou bylo probráno toto: 

a) šatna před jídelnou – nelze úplně uzavřít, cenné věci můžou děti odkládat v jídelně u 

stěny za stoly učitelů 

b) kdo bude mít na starost zadávání dokumentů KRPŠ na internet – dá vědět + 

upozornění na nefunkčnost některých záložek na stránkách školy 

c) provoz hřiště pro veřejnost 

d) kroužek robotiky pro I. stupeň – při propagaci školy uváděn, nyní ho ale nemá kdo 

vést 

e) zajištění stojanů na kola u školy 

f) problém školní inkluze v některých třídách 

g) automaty na nápoje a občerstvení na hlavní budově smlouva končí 31. 12. 2016, 

závisí na nich, zda přizpůsobí sortiment nové vyhlášce 

 
 
Předpokládaný termín příští porady úterý 22. 11. 2016, pozvánky budou rozeslány. 
 
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla


