
Zápis ze setkání RA dne 5. 10. 2021

Přítomni: 

Coufalíková I., Morongová R., Polišenský P., Shromáždilová K., Teriaki J., Churá J., Formánková A.,

Žourková E.

1 cíl spolku RA

2 schválení rozpočtu čerpání na školní rok 2021/2022

3 výhled na realizaci akcí RA v tomto školním roce

4 příspěvky RA

5 odcházející členové

6 návrh na oslovení neaktivních členů výboru

7 volba nového předsedy RA

8 termín další schůze RA

1. Cílem spolku je:

• spolupráce rodičů se ZŠ při výchově žáků,

• spolupráce při zajišťování školních a mimoškolních akcí po dohodě s vedením školy,

• spolupráce při pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí,

• ze  svého  fondu  přispívá  žákům  na  jejich  činnost  při  soutěžích,  přehlídkách,  na

odměny a ceny pro žáky, na dopravu na soutěže, na dopravu a pomůcky na lyžařský

výcvikový kurz a školy v přírodě, na knižní odměny premiantům na konci roku, kupuje

šerpy pro deváťáky, přispívá na pomůcky pro školní družinu. Prostředky poskytuje na

základě předloženého plánu čerpání, má výhradní právo kontroly nad hospodařením.

2. Návrh na čerpání rozpočtu 173 450,- Kč na školní rok 2021/2022 byl schválen. RA  

vychází ze současných finančních možností. Příjem z příspěvků činil 100 259,- Kč.  Na 

konci školního roku 2020/2021 nepřibyly žádné finanční prostředky do pokladny RA z 

důvodu plošného rušení všech akcí.



3. Akce  naplánované  na  školní  rok  2021/2022  budou  uskutečněny  pouze  za  

předpokladu, že se nezmění rozhodnutí vlády vzhledem k tzv. Pandemii Covid – 19.

Vánoční jarmark 25. 11. 2021 

Návrh, uskutečnit jarmark na prostranství venku před školou, byl schválen. Jednotlivé

položky spojené s organizací akce budou předmětem jednání na další schůzi RA.

Ples RA a ZŠ Morkovice 29. 1. 2022

Termín konání plesu byl posunut z tradičního měsíce března na leden 2022. Polonézu 

žáků 9. tříd připravuje J. Churá a E. Žourková. Bylo upuštěno od zajišťování alko i  

nealko bufetu z kapacitních důvodů a nabídnuto Sokolu Morkovice. Další organizační 

pokyny budou předmětem další schůze RA.

4. Příspěvek od členů 200,-  Kč  byl  pro školní  rok 2021/2022 pozastaven z důvodu  

nečerpání prostředků během distanční výuky.

5. Svou činnost ve výboru RA ukončili  k  tomuto datu tito členové: D. Barnetová, P.  

Polišenský,  K.  Morongová,  L.  Hejkrlíková,  E.  Žourková.  Odcházejícím členům patří  

velké díky za dosavadní úspěšnou, tvůrčí, zodpovědnou a aktivní činnost ve výboru. 

Budou osloveni, aby se dostavili na další schůzi RA, kde se s nimi rozloučíme.

6. Ostatní stávající členové výboru RA budou vyzváni, aby zhodnotili svou dosavadní a 

další aktivní účast ve výboru.

7. Na základě nově přicházejících členů do RA bude navržen a volen nový předseda  

spolku RA.

8. Termín další schůze RA byl schválen na 21. října 2021 v 16 hod. v ZŠ Morkovice. Noví 

členové budou vyzváni e-mailem k její účasti. 

Zapsala: Jolana Churá


