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

                          dne 18.02.2019 

 

Přítomni: Zuzana Wawrzyczková, Mgr. Luděk Bílý, Eva Růčková, Lenka Šponarová,   

          Marek Krejčí, Marta Miková, Pavlína Žabková, Petra Kovářová, Marta   

          Révusová, Eva Vaníčková, Mgr. Iva Vacková, Zuzana Hegerová, Pavla  

          Osičková, Radka Linhartová, Jitka Seidlová, Helena Grežová, Mgr. Eva  

          Jetmarová 

           

Nepřítomni: Zdeněk Habarta, Marek Náhlík, Eva Urbanová, Eva Vaníčková            

 

Průběh schůzky 

 

1) Informace o besedě na téma "kyberšikana a poruchy příjmu potravy" přes p. 

učitelku Stejskalovou zatím nedořešená kvůli její dlouhodobé nemoci, 

zvážit zda by se jí rodiče zúčastnili. 

 

Stav účtu spolku ke dni 18.02.2019: 47.959 Kč a příspěvky SRPDŠ v částce 

26.450 Kč. 

 

2) Zástupci tříd oslovili třídní učitele a požádali je o seznam plateb 

příspěvků od žáků do SRPDŠ - do příští schůze dodají zbývající třídy. 

 

  

3) Mateřské školy děkují za příspěvek na tvoření výrobků pro vánoční jarmark 

ve výši 1000 Kč a 500 Kč, velmi je to potěšilo.   

 

4) Spolek schválil příspěvek mateřským školám na tvoření výrobků pro vánoční 

jarmark. 

5) Paní Wawrzyczková předá 6. března ve třídách odměny dětem, které se 

zúčastnily podzimního sběru papíru. 

 

6) Akce „Ukliďme Česko“ - návrhy na cíle úklidu, která konkrétní místa je 

potřeba při této akci uklidit - vytvořeny skupiny pod vedením p. Míkové - 

část Bílá Voda, p. Vackové - cyklostezka směr Dolní Orlice, p. Hegerové - 

sraz u Roltechniku - směr "Ptáčák", p. Bílého a p. Růčkové - sraz  "U 

Lišků" , p. Osičkové - sraz u nádraží a p. Wawrzyczkové - sraz "U 

Martenu" a p. Kovářové - sraz u Roltechniku - směr domov důchodců. Akce 

proběhne 6. dubna v 9 hodin, při nepříznivém počasí se přesune na 13. 

dubna. Paní Wawrzyczková v pátek před akcí všem předá pytle na odpad. 

Paní Šponarová zveřejní akci na facebooku a paní Seidlová napíše článek 

do Červenovodského zpravodaje.  
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7) Sběr papíru je stanoven na dny 5. a 6. dubna 2019. 

 

8) Paní Révusová napíše článek do Červenovodského zpravodaje o možnosti 

užívání spinningových kol ve škole - děti vstupné zdarma, dospělí 30 Kč. 

  10) Paní Jetmarová požádala spolek o příspěvek na zakoupení encyklopedií pro  

      děti do výuky - schválena částka ve výši 20.000 Kč. 

  11) Pan Bílý požádal o odměnu pro Šárku Martincovou za německou olympiádu -  

      schváleno.  

  12) Příští setkání spolku bude dne 29. dubna 2019 v 18:30 hodin.   

 

Zapsala: Radka Linhartová 

 

 

 

    

 

 

  

 

  


