
Zápis ze schůze výboru RA konané dne 11.9.2019 v ZŠ Morkovice

Přítomni: Barnetová D. , Burešová H., Coufalíková I., Formánková A., Churá J., Křůmalová Z. , 

Morongová K. , Navrátilová M., Polišenský P., Shromáždilová K., Štěpánková, J. Teriaki

Omluveni: Hejkrlíková L., Křůmalová Z., Šestáková R., Žourková E.

1. Schválení požadavků na čerpání finanční prostředků na školní rok 2019/2020  

Viz tabulka s jednotlivými požadavky -  vše schváleno kromě požadavku školní družiny na 

zakoupení pyramidové průlezky, kde by příspěvek RA činil 30 000,- Kč .  

Vzhledem k tomu, že bude zpracován projekt na celkové řešení okolí školy, bude se RA 

příspěvkem pro družinu zabývat až v souvislosti se zpracovaným projektem.

Přehled financování a hospodaření viz tabulka M. Navrátilová

2. Diskuse nad zadáním projektu zeleně školy zaměřeném pro výuku venku a badatelství  

Dne  12.6.2019  byla  Rodičovskou  akademií  zadána  poptávka  na  zhotovení  projektové

dokumentace a cenové nabídky Ing. Tomáši Vávrovi a Ing. Michaele Roubalové za 30 000,- Kč.

Objednávce  předcházela  schůzka  se zástupci  zahradní  firmy  s  panem  Ing.Vávrou  a  Ing.
Roubalovou , paní ředitelkou školy Mgr. J. Teriaki , panem zástupcem Mgr. Forýtkem a předsedkyní
RA Mgr. D. Barnetovou  v areálu ZŠ. 

Představy o využití celé plochy se lehce lišily. Parkovací plochy by měly být nakonec ze školního
dvora přesunuty k zadní části nové budovy. Školní dvůr bude tak co nejvíce sloužit žákům, učitelům i
družině. 

Proběhl  návrh  na  stavbu  moderních  venkovních  učeben  (inspirace  Arch.  Rajniš  -
 www.hutarchitektury.cz) jak na školním dvoře, tak mezi starou budovou a šatnami, kde již nyní kvete
pestrobarevná louka. Ze šaten je samostatný vchod, který by mohl navázat na posezení pro žáky i
učitele směrem k tělocvičně.

Do zahrady by měly patřit i malé vodní plochy -tůňky, kousek mokřadu, tak aby samozřejmě vše bylo
v  souladu  a  s  bezpečností  žáků.  Stávající  užitková  a  okrasná  zahrada  ,  o  kterou  pečuje  Ing.
Zdražilová, bude zachována a obohacena o vyvýšené záhony, trvalkové záhony. 

Další návrhy budou zahrnuty v projektu, který by měl být dokončen do konce září 2019.

Na základě tohoto projektu již může RA dál postupovat, částečně ho začít také realizovat a hledat
další finanční prostředky u města, sponzorů atd.

http://www.hutarchitektury.cz/


Kalendář akcí 2019/2020

Adventní jarmark 28.11.2019  

tradiční kavárna – členové RA již nebudou péct cukroví určené k balení , pouze k přímé 

konzumaci na místě, v tělocvičně proběhnou společná vystoupení žáků prvního stupně

Ples RA a ZŠ Morkovice 21.3. 2020  nově opravená Sokolovna Morkovice

(občerstvení zajišťuje RA)

Z pohádky do pohádky 6.6. 2020 

(do bufetu minimálně 7 osob) – s organizací přislíbil pomoc místostarosta

Příští schůzka RA 6.11. 2019 od 16.30 

Zapsala: Barnetová Daniela 


