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Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Červená Voda  

                          dne 14. 5. 2018 

 

Přítomni: Zuzana Wawrzyczková, Jitka Seidlová, Mgr. Luděk Bílý,  

          Marta Miková, Mgr. Eva Jetmarová, Pavlína Žabková,  

          Marta Révusová,  Zdeněk Habarta, Helena Grežová, Eva Vaníčková,  

          Mgr. Iva Vacková, Marek Náhlík, Zuzana Hegerová,   

           

Nepřítomni: Radka Linhartová, Eva Růčková, Lenka Šponarová, Marek Krejčí, 

            Petra Kovářová. 

 

Průběh schůzky 

 

1) Probrání jednotlivých bodů minulého zápisu: 

 

• Zřízení posilovny pro veřejnost v prostorách školy – byla pořízena 

spinningová kola. Příspěvek od Obecního úřadu Červená Voda ve výši  

30.000 Kč schválen. Ještě není dokončeno financování. 

 

• Akce „Ukliďme Česko“ dne 7. 4. 2018 proběhla s malou účastí.  

     

• Kornouty pro prvňáčky – paní Seidlová sama vyrobila papírové kornouty 

v nákladech cca 20 Kč/kornout.  

 

• Burza oblečení a sportovních potřeb – nekonala se. 

 

• Na příští schůzku spolku bude pozvána paní učitelka Stejskalová, aby 

nabídla možnost besedy na různá témata např. kyberšikana, porucha 

příjmu potravy.   

 

 

2) Stav účtu spolku ke dni 14. 5. 2018: 52.000 Kč (42.000 Kč na účtu, 10.000 

Kč hotovost v pokladně).  

 

3) Na konci školního roku bude v jednotlivých třídách vyhlášen Skokan roku 

nebo Nej spolužák. Spolek vyčlenil pro tuto akci odměnu 500 Kč/třída. 

 

4) Spolek schválil příspěvek 500 Kč pro MŠ I. K ukončení školního roku. 

 

5) Sběr starého papíru proběhl v termínu 13. – 14. 4. 2018. Na prvním místě 

na I. stupni se umístila Karolína Bartoňová, na II. Stupni Adam Pavel. 
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Tito 2 žáci obdrží odměnu od Penzionu Ječmínek – 1 x vstup do vířivky na 

60 min. pro žáka a jeho rodiče. Dále obdrží volné lístky do kina 

v Králíkách. Další nejlepší sběrači třídy dostanou také volné lístky do 

kina v Králíkách. Všichni žáci, kteří se zúčastnili sběru starého papíru, 

obdrží od spolku poukázku na zmrzlinu na Červené Vodě.  

 

Spolek schválil odměnu ve výši 1.000 Kč pro žáka Pavla Bartoše za 

vydatnou pomoc při sběru papíru. 

 

6) Žáky 9. tříd spolek odmění tričky na památku při ukončení školní 

docházky. Trička zajistí pan ředitel.  

 

7) Spolek věnuje odměnu (zmrzlinu + čokoládu) žákům za vynikající výsledky 

na konci školního roku. Na I. stupni to bude odměna za samé jedničky, na 

II. stupni za vysvědčení s vyznamenáním.  

 

8) Spolek připraví uvítací dárek pro prvňáčky – kornouty v nákladech 200 

Kč/kornout v počtu 30 ks. Kornouty již vyrobila paní Seidlová v nákladech 

20 Kč/kornout. Naplnění kornoutů zajistí paní Miková do 27. 8. 2018 

v částce 180 Kč/kornout.    

 

9) Vítání prvňáčků – návrh spolku, aby žáci devátých tříd pomáhali první 

týden prvňáčkům s orientací po škole apod. Již nyní je třeba s touto 

myšlenkou seznámit deváťáky. Zajistí paní Révusová.  

 

10) Příští setkání spolku bude dne 27. 8. 2018 v 18:30 hod. v prostorách 

školní družiny.   

 

Zapsala: Marta Miková  

 

 

 

    

 

 

  

 

  


