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Klub rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Bohdalov, Bohdalov 205, spolek 

 

 
Zápis ze schůze Rady Klubu 

ze dne 4. 5. 2021 
(online schůze) 

 
 

Přítomni: p. Bradáčová, p. Mokrá, p. Mokrý, p. Novotný, p. Prokešová, p. Šorfová, p. Špačková, 
p. Chlubnová 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Činnost Klubu 
3. Pořízení upomínkových dárků pro žáky 9. třídy 
4. Pořízení vaků na cvičební úbor 
5.  Různé 

 
 
Ad 1) 
Vzhledem k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 se schůze Rady Klubu uskutečnila online 
v prostředí Teams. Na úvod byli všichni seznámeni s programem schůze a způsobem hlasování. 
Ověřovatelem zápisu byla pověřena paní Bradáčová. 
   
Ad 2) 
Na poslední schůzi Rady Klubu bylo schváleno pořídit dětem po jejich návratu do školy roušky. 
Elektronicky bylo schváleno (11-pro, 0-proti) pořídit 10 ks roušek pro každého žáka. Pro žáky 
1. stupně se pořídily dětské roušky a pro žáky 2. stupně roušky běžné velikosti. Roušky budou žákům 
rozdány ve dvou termínech vždy po pěti kusech a jsou hlavně určeny pro ochranu úst dětí při pobytu 
ve škole. 
 
Ad 3)  
Rada Klubu projednávala různé návrhy upomínkových dárků pro žáky 9. třídy: zvonek, hrnek, 
stojánek na tužky, fotokniha, USB disk. 
Z příspěvků členů Klub pořídí žákům 9. třídy a žákům 5. třídy, kteří odejdou studovat na gymnázium 
upomínkový dárek USB disk. 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Usnesení: Rada Klubu pořídí upomínkový dárek USB disk. 
Paní Prokešová a p. Chlubnová do příští schůze Rady Klubu zjistí ceny USB disku a možnosti popisu 
disku logem školy případně ceny klíčenek k disku s logem školy. 
 
Ad 4) 
Rada Klubu byla seznámena s možnými druhy vaků a tašek na sportovní úbor. Návrh pořídit žákům 
1.-8. třídy bavlněnou tašku přírodní barvy, kterou by si pak sami výtvarně ozdobili. Tašku budou 
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používat po celou dobu školní docházky. Taška bude pořizována v dalším roce už jen nastupujícím 
žákům do 1. třídy. 
Pro: 5 
Proti: 3 
Zdrželo se: 0 
Usnesení: Rada Klubu pořídí pro žáky 1.–8. třídy bavlněné tašky na sportovní úbor. 
Paní Prokešová a p. Chlubnová do příští schůze Rady Klubu zjistí rozměry, ceny tašek. 
 
Ad 5)  
Příští setkání členů Rady Klubu je plánované na 11. 5. 2021 v 17 hod. opět online. 

 

 
 
V Bohdalově dne 14. 5. 2021 

Zápis pořídila: Mgr. Markéta Chlubnová    

Zápis ověřila: Jolana Bradáčová (ověřeno elektroniky) 

 

Předseda Klubu: Mgr. Markéta Chlubnová    

 


