
Zápis ze schůze třídních důvěrníků 

konané dne 5. 11. 2019 

 

1. Zahájení – schůzku zahájila předsedkyně Leona Závodníková. Oznámila účastníkům, 

že z důvodu změny zaměstnavatele, nebude pokračovat ve výkonu funkce předsedy 

spolku. 

 

2. Volba nového předsedy – Leona Závodníková navrhla do funkce předsedkyně 

Ing. Markétu Lavickou, která byla zvolena většinou členů spolku.  

 

3. Informace ředitelky školy Mgr. Kroutilové: 

- zhodnocení průběhu rekonstrukce ZŠ, vysvětlení současného stavu 

- v letošním školním roce navštěvuje ZŠ Velká Bíteš 665 dětí ve 30 třídách 

- škola je zapojena do projektu Šablony II 

- kroužky otevřeny prostřednictvím firmy Rytmik – kroužky se začínají rozjíždět 

- dotaz rodičů na omlouvání žáků – je třeba řídit se školním řádem, žáci musí být 

omluveni do 3 dnů 

- zvažuje se zavádění elektronické žákovské knížky i na 1. stupni – od 3. tříd 

- současně se zvažuje i zavedení elektronických třídních knih 

- v letošním školním roce budou žáci opět chodit bruslit na zimní stadion 

- ZŠ Velká Bíteš se dne 6. 11. 2019 nezapojí do plánované stávky učitelů, stávky se 

zúčastní pouze dva vyučující 

- škola letos opět využije možnost čerpání dotace na úhradu dopravného na 

plavecký kurz žáků 3. a 4. tříd. (Výuku plavání hradí škola ze svých prostředků.) 

 

4. Hospodářka spolku Bc. Magda Holíková podala informace o financích spolku: 

- výnos ze Židličkiády pořádané spolkem v červnu 2019 činí 14.212 Kč 

 

5. Přítomní členové spolku odhlasovali a souhlasí s poplatkem do fondu spolku ve výši 

200 Kč za jednoho žáka 

 

6. Dále přítomní členové spolku souhlasí s těmito úhradami: 

- doprava žáků na pobytový lyžařský kurz  

- doprava žáků na lyžařský kurz na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí 

- doprava žáků na exkurzi do Prahy 

- doprava žáků na exkurzi do Osvětimi nebo Terezína 

 

7. Členové spolku projednali žádost Mgr. Velebové o příspěvek ve výši 20.000 Kč na 

úhradu preventivních programů pro žáky. Členové spolku souhlasí s úhradou, mají 

zájem o preventivní programy i pro žáky 1. stupně ZŠ. 

  



8. Členové spolku souhlasí, že předsedkyně nebo hospodářka spolku mohou rozhodnout 

o mimořádném příspěvku na úhradu exkurze pro žáky ze sociálně slabých rodin. 

O příspěvek musí požádat třídní učitel nebo učitelka a předsedkyně spolku bude členy 

spolku o tomto příspěvku informovat na nejbližší schůzce. Pro tyto účely bude sloužit 

fond v hotovosti (3.500 Kč).  

 

9. Protože se všechny výše uvedené úhrady týkají žáků 2. stupně, navrhují členové 

spolku a souhlasí s poukázáním částky 50.000 Kč na účet školy. S paní ředitelkou bylo 

projednáno, že částka bude použita na nákup nábytku do zrekonstruovaných tříd 

v budově 1. stupně ZŠ. Součástí této částky je výnos z akce Židličkiáda, kterou 

členové spolku pořádali v červnu 2019. Částka byla odeslána 15.11.2019. 

 

10. Židličkiáda - novým členům spolku bylo vysvětleno, v čem spočívá akce Židličkiáda. 

Jedná se o sportovní akci pro žáky naší ZŠ, na které se snažíme vydělat finanční 

prostředky, které budou určeny na nákup nového nábytku do tříd. Název „Židličkiáda“ 

vznikl tak, že ke sportovním soutěžím byly použity staré vyřazené židličky 

z vystěhovaných tříd a výtěžek měl sloužit k nákupu nových židliček. V prvním 

ročníku žáci malovali na vyřazené židličky a ty pak rodiče dražili. Výtěžek z prvního 

ročníku skutečně posloužil k nákupu židliček, výtěžek druhého ročníku – viz. výše 

bod 9. O přípravu a organizaci soutěží se stará pan Vítězslav Kratochvíl společně se 

svými přáteli. Členové spolku zajišťují dozor nad soutěžícími dětmi, prodej 

občerstvení a výběr dobrovolného vstupného. 

 

11. Návrh – spolek by mohl uspořádat v průběhu ledna nebo února karneval na ledě. 

Předsedkyně spolku zjistí možné termíny. 

 

12. Facebookový profil spolku – p. ředitelka se dotáže právníka, zda spolek může mít svůj 

samostatný facebookový profil. 

 

13. Příští schůzka spolku se bude konat počátkem měsíce ledna. Členové spolku budou 

o termínu informování e-mailem a sms. 

 

14. Je důležité více se zaměřit na prezentaci činnosti našeho spolku. 

 

 


