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Výroční zpráva 

Spolku rodičů ZŠ Dubňany, Hodonínská 925, 

za období 1.9.2021 – 31.8.2022 
 

Členy spolku jsou rodiče žáků školy, z nichž jsou vybráni zástupci rodičů za jednotlivé třídy. 

Tito zástupci se schází několikrát ročně na členských schůzích k projednání požadavků školy na 

využití finančních prostředků, získaných činností spolku ve prospěch žáků školy a organizaci 

akcí, pořádaných Základní školou společně se Spolkem rodičů. 

Hlavním cílem Spolku rodičů je prohloubení spolupráce se školou, a to zejména pomoc při 

zkvalitňování podmínek ke studiu a při organizaci školních a mimoškolních aktivit.  

 Za tímto účelem Spolek rodičů zejména: 

- rozvíjí vzájemnou spolupráci rodičů, dětí a pedagogů, 
- seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich řešení, 
- získává finanční prostředky z dobrovolných příspěvků rodičů, přátel školy a ostatních 

dárců, které slouží k zajištění především materiálních potřeb školy a jejích žáků, 
- organizačně a finančně se podílí na realizaci vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí 

ve spolupráci se základní školou, které přispívají ke zlepšení spolupráce rodičů, žáků a 
pedagogů. 

Je to práce dobrovolná, kterou její členové přispívají k zajišťování výchovné činnosti a 

zlepšování školního prostředí a podmínek studia. 

 

Ve školním roce 2021/2022 zastávali funkci: 

Předseda: Irena Moščáková 

Místopředseda: Bc. Jana Duroňová 

Pokladník: Michaela Jandová 

Členové Rady školy: Kamila Kalábková, Jana Mráková, Monika Škodíková 

 

Členský příspěvek pro školní rok 2021/2022 činil: 200 Kč /rodina (hradí nejmladší sourozenec). 

Účelem tohoto příspěvku je podílení se na financování některých vzdělávacích programů, 

činností a aktivit pro žáky 1. a 2. stupně základní školy. 
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Ve školním roce 2021/2022 SR finančně přispěl na tyto akce: 

- doprava na lyžařský výcvikový kurz pro 7. a 8. ročníky 

- příspěvek na školní výlety 

- absolventské mikiny pro žáky 9. tříd 

- Hry bez hranic, aj. 

 

- v tomto školním roce se kvůli protiepidemickým opatřením neuskutečnily a nebyly tak 

vydány příspěvky na adaptační kurzy pro 6. třídy a neproběhly také školní vědomostní  

a sportovní soutěže - olympiády, např. Dubňanská laťka, kdy Spolek rodičů přispívá 

žákům na odměny za dobré výsledky. 

 

Po roční covidové pauze uspořádal SR již tradiční ples ZŠ Dubňany. Netradičně na SC Želva, se 

slavnostním předtančením žáků naší školy. Tento ples se nám podařilo uskutečnit díky 

podpoře Města Dubňany, to SR odpustilo část úhrady nájmu SC Želva, s vydatnou pomocí 

rodičů, podporovatelů a sponzorů, za což jim velmi děkujeme. Zde byli také slavnostně 

„dekorováni“ žáci 9.-tých tříd – žákům byli předány absolventské mikiny. 

Veškerý zisk z plesu slouží na podporu aktivit naší školy – je výhradně použit pro potřeby dětí. 

V uplynulém roce Spolek rodičů se Základní školou aktivně spolupracoval na sběru papíru, se 

Školní družinou v projektu Krtek, Hry bez hranic. 

 

 

Výsledek hospodaření předkládáme v příloze Výroční zprávy. 

 

 

 

V Dubňanech 15.11.2022                                                          Monika Škodíková 

                                                                                         člen Spolku rodičů, zástupce třídy 9.A 

 


