
Zápis ze setkání RA dne 29.10.2020

Videokonference 

Přítomni: Barnetová D. ,  Coufalíková I., Frkal Z., Morongová R., Navrátilová M., Polišenský

P., Shromáždilová K., Teriaki J., 

1) rozpočet čerpání na školní rok 2020/2021

2) herní prvky na družinové hřiště

3) moštování

4) výhled na realizaci akcí RA v tomto školním roce

5) prostředí před školou – realizace projektu (nápady žáci)

6) sázení stromů

1. Po delším zvažování byl původní návrh na čerpání rozpočtu na školní rok 2020/2021

zkrácen ze 123 000,-, z důvodu upřednostnění financování realizace herních prvků na

družinové  hřiště,  na  cca  60  000,-  (viz  přesná  tabulka  Excel)   Případné  finanční

požadavky jednotlivých  tříd  vzhledem k dnešní  situaci  v souvislosti s  tzv.  pandemií

Covid - 19 pokryje škola ze svého rozpočtu. 

2. Firma Flora a firma Berger – Huck předložily své nabídky herních prvků na družinové

hřiště.

Po konzultaci  s vychovatelkami družiny ZŠ s oběma firmami jedná zástupce Města

Morkovice a člen RA Z. Frkal .  Návrhy byly předloženy RA.  Bohužel finanční situace

nedovoluje RA zakoupit veškeré vybavení. Po společném hlasování RA odsouhlasila

návrh   firmy  Berger-  Huck,  která  nabízí  lanový  systém  herních  prvků   v různých

variacích s ocelovými sloupky. Prvky lze dokupovat a různě připojovat. Nevýhodou je

poměrně vysoká cena a montáž a v rozpočtu není zahrnuta dopadová plocha. 

Přesto  RA  upřednostnila  firmu  Berger-  Huck  vzhledem  k  bezpečnosti,  funkčnosti,

vzhledu  a vhodnosti těchto prvků pro mladší žáky. 
 

Firma  Flora  nabízí  tzv.  posilovací  stanice  (vyšší  ocelové  s různými  žebříky  a

posilovacími ručkovadly, hrazdami atd. )  Stanice je vhodnější spíše pro starší žáky. 



RA  vychází  ze  současných  finančních  možností,  bohužel  na  konci  školního  roku

2019/2020 nepřibyly žádné finanční prostředky do pokladny RA z důvodu plošného

rušení všech akcí.

V současné době je na běžném účtu RA  cca 300 000,- Kč. 

60 000,- je určeno k čerpání rozpočtu školy na standardní činnosti na rok 2020/2021. 

90 000,- zachováno jako rezerva.

150 000,- odsouhlaseno přítomnými členy RA jako investice do pořízení herních prvků

pro školní družinu. 

3. Moštování – náklady hrazeny z rozpočtu RA 

4. Vzhledem k současnému rozhodnutí vlády a vyhlášeném nouzovém stavu odkládá RA

veškeré tradiční akce na neurčito…

5. Prostranství před ZŠ nabízí poměrně velkou nevyužitou plochu. Dříve než RA nebo

zástupci  města  a  školy   navrhnou  jak  plochu  zpestřit  lavičkami,  cestičkami  atd.  ,

nabídne škola projekt ke zpracování žákům školy .

6. Sázení stromů – na počátku aktivní „ kariéry“  RA proběhla hromadná akce s účastí

žáků, rodičů a učitelů pod názvem „Zasaď svůj strom“ .  

Současnou  situaci  známe,  a  proto  kdo  chce  pomoct  s výsadbou  stromů  v okolí

Morkovic,  nechť  do  konce  listopadu  nalezne  k tomu  vhodné  místo  (meze,  staré

aleje…zmizelé aleje)  a obrátí se na P. Polišenského ten poskytne radu i strom 

Akcím RA a ZŠ zdar

Covidu zmar

Zapsala: Barnetová Daniela


