
Schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z. s. dne 18. 12. 2017 

Program: 

1. Přivítání nových členů 
2. Informace o aktuálním personálním obsazení výboru, kandidáti na nový výbor 
3. Přehled aktivit 2017 
4. Informace k vyúčtování 2017 
5. Změny stanovy/obchodní rejstřík 
6. Plán aktivit 2018 
7. Tříkrálová sbírka 
8. Noc s Andersonem 
9. Hlasování členů výboru 

 

At 1.) 

 Petra Škáchová 

At 2.) 

 Celý výbor podal žádost o zbavení funkce (pokladník, předseda, místopředseda), 
písemně doloženo 

 Kandidáti na nový výbor:  pokladník – Jana Ježková, předseda – Hana Coufalová, 
místopředseda – Petra Škáchová 

At 3.)  

 Svatomartinský průvod 2016, 2017 
 Loučeň 2016 
 Svatomartinský průvod 2017 
 V listopadu 2017 opět podány 3 žádosti o dotace, schůze a schvalování s rozhodnutí -

20. 12. 2017 

At 4.) 

 Nutnost uzavřít vyúčtování (dotací za školní rok 2016/2017)  
ÚKOL: uzávěrku provede nejpozději do konce ledna Alena Procházová, Daniela 
Grégrová a Hana Coufalová 

At 5.)  

 Je potřeba provést změny v OR, úprava stanov ( změna adresy, nově zvoleního 
výboru) 

Úkol: Hana Coufalová zkontaktuje  vedení OÚ s žádosti o povolení adresy 
registrovaného KR reflektující změnu adresy ZŠ a dále zkontaktuje Veroniku 
Brunhofer s dotazem o pomoc k zapsání změn OR + Stanov. Termín během ledna 
2018. 



 

At 6.) 

 Tříkrálové sbírka 
 Noc s Andersenem 2018 
 Loučeň 2018 

 

At 7.)  

Fakta: 

 Loni vybráno cca 12 000 Kč 
 Tříkrálová sbírka 2018 (dále jen TKS) proběhne v pražské arcidiecézi v termínu 1. 1. 

2018 – 14. 1. 2018  
 TKS je veřejná sbírka pořádaná Charitou Česká republika a povolená magistrátem 

hlavního města Prahy (dále jen MHMP).  
 Osvědčení vydané MHMP je přiloženo k tomuto dokumentu.  
 Z rozhodnutí České biskupské konference je Charita Česká republika (sídlem Praha 1, 

Vladislavova 12) pověřena pořádáním TKS.  
 V pražské Arcidiecézi provádí TKS Arcidiecézní charita Praha (ADCH Praha).  
  TKS se provádí pouze do speciálních sbírkových pokladniček, opatřených logem 

Charity ČR.  
 Z finančních prostředků získaných v TKS 2018 podpoří ADCH Praha tyto své projekty: 

1. Humanitární středisko ADCH Praha 2. AD Brandýs nad Labem pro pomoc matkám s 
dětmi 3. Vybudování komunitního centra Harfa Farní Charity Vlašim 4. Podpora České 
nemocnice v Ugandě 

 Částka, kterou lze získat zpět, je do výše 65 % vybraných peněz 
 Rozhodnutí, zda lze peníze z Tříkrálové sbírky na navrhovaný záměr použít, podléhá 

schválení Tříkrálové komise, která posoudí každý záměr a místního koordinátora 
následně vyrozumí. A to buď se schválením záměru, nebo s požadavkem na změnu 
záměru. 

 

 Místní koordinátor Jiří Nývlt, Hana Coufalová a Tereza Čápová zaslali žádost o 
povolení přidělit část výtěžku pro charitativní pomoc chýňské  rodiny Zlochovy  na 
kompenzační pomůcky syna, který přichází o zrak. 
 

 Možno přidat zatím mezi dvě skupinky místních koledníků další – pokud bude zájem, 
kontaktovat Hanu Coufalovou 
 

Úkol: aktualizovat přehled podané žádosti – Hana Coufalová. Tereza Čápová – 
vyjednat s paní Zlochovou ( formu a rozsah informací), které mohou koledníci 
seznámit o záměru a sbírce ostatní občany Chýně.  



 

At 8.) Stručný plán akce: 
 
Koordinátor za školu – Petra Vedralová 
Koordinátor za KR – Hana Coufalová 

 děti se v podvečer 23.3.2018 sejdou ve škole (podle počtu přihlášených a počtu 
pedagogů )se  budou po skupinách chystat na příchod hlavního hosta 

 svolání všech  dětí - příchod hosta, zahájení moderované "tiskové konference" s 
hostem, děti v roli novinářů - možnost se zeptat na vše, co dosud o hostovi 
nevyhledali z různých zdrojů (děti budou zapojeny během března a dle hosta se 
budou na něj moci připravit  v průběhu měsíce...) 

 moderovaná diskuze, akce hosta - dle toho, kdo to bude - zapojení se při čtení z knih 
či jiná kultura 

 sál ozvučen - na to žádáme příspěvek obce (chceme dětem nastolit atmosféru 
opravdové konference - zvuk, mikrofony....role fotografů....) 

 po tiskovce přesun po skupinkách do tříd, večeře - nejlépe pizza....(víme, že na to 
nelze žádat, bude se řešit jiným způsobem) a poté spánek 

 ráno snídaně - ze zdrojů, co děti přinesly (rodiče budou vyzváni, aby napekli na 
snídani dětem s sebou...) 

 po vyzvednutí dětí - možnost projít se v předem nachystané místnosti, kde budou 
knihy, které se v průběhu předešlého týdne nosily do školy - předem daná pravidla 
jaké knihy můžeme vybírat - prevence, aby si někdo nevyčistil stoleté knihovny..... 
Nastavit systém na přijímání pouze těch knih, které chtěli darovat. Každý, kdo si 
chce jakoukoliv knihu odnést domů – odevzdá, jako příspěvek na aktivity KR, 10 Kč 
za každý kus do předem připravené kasičky. Rodiny tedy korzují po burze, vybírají 
knihy, kupují...a s knihami nebo bez odcházejí domů (či na velikonoční trhy) 

 školu bychom požádali o zajištění uvaření ranního čaje, případně zajištění večeře 

Kromě nákladů na "přednášejícího" a ozvučení sálu jje v žádosti o dotaci OÚ  položka 
"náklady na pořízení materiálu pro záznam z akce" - to je taková pohyblivá složka, kde by se 
dalo zahrnout buď natočení videa z akce (zkusili bychom třeba FIlmArt) a nebo kdyby to 
nešlo za těch podmínek tak aspoň pořízení deníčků pro děti, kde by si mohli chystat otázky 
na hosta, psát info o něm, malovat, lepit obrázky a na konci po tiskovce třeba nechat 
podepsat - Autogamiáda.... 
 
Tipy na hosty: 
Tereza Čápová  tip - Olda Janeba (spisovatel) 
Petra Vedralová  tip - Ester Stará (dětská spisovatelka) 
Hanka Coufalová  tip - Michal Viewegh (spisovatel) 
Společný tip – Jiří Klem 
 
Úkol – Hana Coufalová osloví nejpozději během ledna 2018 pana Klema s dotazem, zda by 
se chystané akce mohl zúčastnit a podá zprávu.  
 
Hana Coufalová (Petra Škáchová) – vypracování detailního plánu potřeb pro akci 



 V přípravě je třeba se zaměřit na důkladnou a včasnou komunikaci k účastníkům, 
včetně příprav pro vybírání příspěvků na různé aktivity KR – kasičky, jasné 
informace o finančních tocích KR – motivace pro rodiče přispět na plánované akce 

 

 

At 9.) 

Na schůzi bylo přítomno 15 členů ze současných 29, čili nadpoloviční většina. Přítomných 15 
členů dnešního setkání Klubu rodičů a přátel Zš a Mš dnes jednohlasně odhlasovali pro nový 
výbor ve složení: 

Předseda – Hana Coufalová 

Místopředseda – Petra Škáchová 

Pokladník – Jana Ježková 

 

 

Úkoly pro další setkání: 

 přebrat podklady a zpracovat Výroční zprávu 2016/2017 
 promyslet intenzivnější spolupráci s MŠ, nabídnout další aktivitu, kde by mohl Klub 

rodičů pomoci a motivovat tak další členy z řad rodičů dětí MŠ 

 


