
Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Chýně, z,s, 

Schůze členů 

Datum konání: 5. 5. 2022 v 18:00, 6A, ZŠ Chýně – Bolzanova 800, 253 03 Chýně 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Vedení schůze a zápis: Veronika Mžourková 

Ověřovatelé zápisu: Veronika Mžourková, Aneta Dürr 

Body programu: 

1. Přivítání členů Klubu 

2. Oznámení obdržení usnesení od Městského soudu v Praze ohledně zápisu nového předsedy 

3. Představení akce pro Mateřskou školu v Chýni – divadlo od pana Jakuba Pilaře 

4. Oslovení Základní školou k založení nadačního fondu pro sociálně slabé děti 

5. Představení a podrobná organizace společné akce se Základní školou – Loučeň 

6. Organizace roku 2022 (akce, strategie, plány a diskuse nad nimi) 

7. Diskuse 

 

1. Přivítání členů Klubu 

- Přivítání členů schůze 

- Sepsání prezenční listiny 

- Aktuálně je platných členů KR podle úhrady členského příspěvku 19 lidí, na schůzi je 

přítomno 12 členů 

 

2. Oznámení obdržení usnesení od Městského soudu v Praze ohledně zápisu nového 

předsedy 

- Na základě změny na pozicích předsedy a místopředsedy Klubu rodičů byla zaslána na 

Městský soud žádost o zápis ohledně změny do obchodního rejstříku 

- Městský soud doposud tuto změnu nezapsal a zaslal Klubu rodičů Usnesení, kde požaduje 

zaslání nových stanov, kde bude jasně definované, že výkonný výbor je statutárním 

orgánem spolku, tuto změnu schůze odhlasovala 

- Hlasování pro změnu stanov: 12, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

3. Představení akce pro Mateřskou školu v Chýni – divadlo od pana Jakuba Pilaře 

- Klub rodičů zajišťuje pro Mateřskou školu v Chýni představení loutkového divadla pana 

Jakuba Pilaře – Vitamínová pohádka 

- 1 představení bude pro 4 třídy (Lvíčata + Lištičky + Berušky + Veverky) ve čtvrtek 26. 5. 

2022 od 10 h v aule Základní školy 

- Aulu bezúplatně poskytne Obecní úřad Chýně 

- 2 představení pro zbylých 6 tříd bude přímo v hlavní budově školky Ke školce 57 v pátek 

27. 5. 2022 od 9:30 

- Představení trvá cca 35 minut 

- Hrazené bude z vlastních zdrojů Klubu rodičů a nepřesáhne částku 5.000 Kč 

- Tato akce je pro Mateřskou školku organizována na oslavu konce školního roku vedle 

akce Loučeň, která je primárně určena pro studenty Základní školy 

 

4. Oslovení Základní školou k založení nadačního fondu pro sociálně slabé děti 



- Klub rodičů byl osloven ze strany Základní školy, zda by mohl založit nadační fond pro 

sociálně slabé děti 

- Na schůzi přečtena zpráva od paní Vyvialové, kde je vyzdvižena potřeba konkrétní rodiny 

o 3 dětech a jejich finanční potřeba 15.000 Kč na výlet a 7.000 Kč na tábory 

- Klub rodičů stále zjišťuje potřebné informace, co je k takovému kroku potřeba, doposud 

nemá dostatek informací (pouze řečeno: nutná 3členná správní a dozorčí rada, revizor, 

fond nepodléhá dani z příjmu) 

- momentálně Klub nedisponuje dostatečným personálním zázemím k takto zásadnímu 

kroku a uvědomuje si komplikovanost řešení přerozdělování peněz z případného fondu 

- Hlasování – Souhlasíte se založením nadačního fondu pro sociálně slabé? 

Pro: 0; proti: 11, zdržel se: 1 

- Navržené řešení pro zmíněnou rodinu: Zažádat si o pomoc přímo u obce Chýně + pan 

Vajnlich navrhuje oslovit Charitu Hvězda/Pěstounský sklad Horoměřice, zda by měli 

možnost uspořádat cílenou sbírku pro tuto rodinu 

 

5. Představení a podrobná organizace společné akce se Základní školou – Loučeň 

- Služby zvukaře je schopný zajistit manžel Anny Tatarové a to bezúplatně, stejně tak 

zapůjčit 4 velké pivní sety a 2 malé (krátké), nůžkový stan 3x3m a 3x6m 

- Podmínka pana zvukaře – nezvučit případný koncert ZUŠ Lidinské, o které se ve zprávě 

zmiňuje paní Vyvialová, a to s ohledem na nedostatek času na vyzkoušení při akci, kde by 

nemohla být zajištěna kvalita zvuku předem. 

- Veškeré přípravy začnou již v 15 h v den konání středa 29. 6. 2022; samotný program 

zajišťuje Klub v rozmezí 16-18 h. 

- Jana Ježková zajistila fotografa bezúplatně na tuto akci 

- Nutné oslovit ještě paní Vyvialovou, zda žáci školy budou zajišťovat občerstvení 

- Zajistit přístup k pitné vodě – pítka ve škole či barel vody ze školní jídelny 

- Akci nahlásit dobrovolným hasičům v Chýni i Obecní policii Chýně 

- Do pozvánky pro rodiče uvést přítomnost Hasičů a jejich kropení vodou 

- Zdravotníka po dobu akce zajišťuje Lucie Hubená (donese si i případnou lékárničku) 

- Oslovit Judo4fun, zda by chtěli na akci prezentovat svůj kroužek či zapojit i veřejnost 

- Zajistit posekané travnaté plochy – poprosit pana O. Jelínka (ideálně v pondělí 27. 6.) 

- Poprosit o zapůjčení odpadkových košů a stánků (minimálně 3) 

- Celkem bude 5 stanovišť: 

1. rozcesník/“íčko“ s náborem – zajišťuje Aneta Dürr 

a. Nejlépe zažádat o stánek, kterým disponuje obecní úřad Chýně 

b. Na vytvořenou mapu zakreslit další stanoviště 

c. O mapu zkusit požádat Základní školu, zda ji již nemají (L. Vyvialová/T. 

Čápová/Nývltová) 

d. Snaha oslovit rodiče žáků, představit jim činnost Klubu a pozvat je k přihlášce 

e. Stanoviště se bude nacházet na nádvoří před školou 

2. malba na obličej – zajišťuje Anna Tatarová, Zuzana Benešová a Renata 

a. Materiální přípravu zajistí A. Tatarová, Klub rodičů vše potřebné proplatí; dle 

prvotních informací by se částka za materiál měla pohybovat okol 5.500 Kč 

b. Důraz kladen na hygienu, nutné mezi malováním čistit štětce i houbičky 

c. Počítá se 3 sety základních barev 

d. Děti budou mít možnost si vybrat z pár daných nákresů 



e. Potřeba připravit na stanoviště 6 židlí + stoly či stánek; sklenice s vodou, vlhčené 

ubrousky, ubrousky, zrcátko 

f. Stanoviště se bude nacházet na nádvoří před školou 

3. Tancování – zajišťuje Anna Štůsková 

a. Potřeba zajistit přístup k elektřině, ostatní je Anička ochotná zajistit sama 

b. Anička zvažuje i přípravu pomponů, ale to dle časových možností 

c. Stanoviště se bude nacházet v prostoru mezi školou a sportovním hřištěm pod 

střechou – průchod hlavním vchodem školy 

4. Vzkaz do kamery – zajišťuje Pavel Beníšek, Zdeněk Vajnlich 

a. Na Kameru budou děti moci zanechat svůj vzkaz/odpověď na otázku 

b. Otázky rozdělené do 2 skupin dle věku dítěte 

c. Oslovené Parťáků, zda by nechtěli formulovat 3 otázky 

d. Zajištěna 1 kamera od Anny Tatrové, stojan 

e. Pravidla – časové omezení, slušné vychování 

f. Zvážit Osvětlení/diskokoule 

g. Oslovit Zuzku Hlavsovou, zda by neměli k zapůjčení klapku 

h. Stanoviště se bude nacházet ve Školním klubu (nutné oslovit paní Vyvialovou, zda 

je to možné a zda nemají banner školy, který by mohl být na pozadí snímku) 

i. Nutné obdržet od dětí souhlas, resp. jejich rodičů, s natáčením a uchováváním 

videa (GDPR); informace bude předem zaslána panu řediteli a posléze rodičům 

j. Po skončení akce, sestříhat videa a předat škole 

5. Masky ve stylu Minecraft – zajišťuje Jana Ježková, Lucie Hubená, Jana Majtánová 

a. Nutné připravit dřevěné špachtle, barevné papíry, černé fixy, nůžky 

b. Velikost masky z kartonu přibližně 18 cm x 16-18 cm, 6 cm od horní hrany otvor 

pro oči široký 3,5 cm (mezi otvory 3 cm) 

c. Návod zaslala Anička Štůsková na WhatsApp, kdo může něco vyrobí 

d. Lepidlo donese Lucka Hubená 

e. Lepidlo bude ve sklenicích 

f. Tavné pistole na špachtle, pokud již nebude předem připravené 

g. Lepidlo Herkules štětcem, lepit čtverce 

h. Meče případně pouze rovné a děti si dozdobí 

i. Stanoviště u stolů před halou, při nepřízni počasí u šaten před aulou 

 

6. Organizace roku 2022 (akce, strategie, plány a diskuse nad nimi) 

- Lucie Hubená zkusí zajistit divadelní představení Řeka na září 2022 v den konání 

farmářských trhů v Chýni. Nutné oslovit provozovatele trhů, zda by byla možná 

spolupráce. Cena představení se očekává do 8.000 Kč, Klub by platit ze svých 

prostředků 

 

7. Diskuse 

- Poprosit Terezu Čápovou o vyvěšení zápisů ze schůzí na webové stránky Základní 

školy a Klubu rodičů 

- Zvážit změnu stanov, kde by bylo možné aktivní či pasivní členství a s tím i spojené 

právo na hlasování 



Seznam přítomných: viz. prezenční listina 

Ve 20:00 ukončuje Veronika Mžourková setkání členů. Členům spolku bude zaslán záznam z jednání a 

zápis (ten bude zveřejněn také na webu klubu). 

V Chýni dne 5. 5. 2022 

Ověřovatelé zápisu 

 

Veronika Mžourková 

 

Aneta Dürr 


