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

                          dne 4. 11. 2019 

 

Přítomni: Zuzana Wawrzyczková, Mgr. Luděk Bílý, Eva Růčková, Marta Miková, 

          Eva Vaníčková, Zuzana Hegerová, Pavla Osičková, Lenka Šponarová, 

          Jitka Seidlová, Mgr. Eva Jetmarová, Gabriela Seidlová, Marek Náhlík, 

          Helena Grežová, Martina Vrábelová, Petra Kovářová. 

 

Host:     Mgr. Lenka Stejskalová, školní metodik prevence.           

 

Omluveni: Radka Linhartová, Zdeněk Habarta, Pavlína Žabková, Mgr. Iva Vacková,   

          Marek Krejčí.           

 

Průběh schůzky 

 

1) Vyhodnocení sběru starého papíru ze dnů 11. a 12. 10. 2019 

- nasbíralo se cca 8 tun papíru, zisk 8.000 Kč. 

- nejlepší sběrači na 1. stupni (sourozenci Petra a Štěpán Kubitovi) i na 

2. stupni (Štěpán Máca) obdrží wellness poukaz od Penzionu Ječmínek 

Červená Voda (zajistí Marta Miková). Sběrači na 2. a 3. místě na každém 

stupni obdrží volné lístky do kina v Králíkách (zajistí Mgr. Luděk Bílý). 

Všichni žáci, kteří se sběru papíru zúčastnili, dostanou malou sladkou 

odměnu (zajistí Jitka Seidlová v celkové částce 1.000 Kč).   

 

2) Stav účtu spolku ke dni 4. 11. 2019: 51.000 Kč (48.000 Kč na účtu, 3.000 

Kč pokladna). 

 

3) Ředitel školy Mgr. Bílý informoval o úspěšné návštěvnosti nového dopravního 

hřiště u školy. 

 

4) Novými členy spolku za první třídy jsou paní Martina Vrábelová a paní 

Gabriela Seidlová. 

 

5) Ředitel školy Mgr. Bílý informoval o chystané stávce učitelů dne 6. 11. 

2019. Škola bude tento den zcela uzavřena. Požadavek spolku je dříve 

informovat rodiče o připravovaných akcích, kdy bude škola uzavřena. Rodiče 

tak mohou s předstihem na tuto skutečnost reagovat a zajistit včas zázemí 

pro své děti. 

 

6) Zuzana Wawrzyczková požádala o předání agendy spolku. 
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7) Akce „Skokan roku“ 

- návrh na akci „Skokan roku“ učitelé projednají na pedagogické radě 

učitelů (zajistí paní učitelky Osičková, Jetmarová a Stejskalová). 

- spolek chce, aby učitelé tuto akci propagovali ve třídě a motivovali 

žáky ke zlepšení, ať v prospěchu, tak v chování. 

- Z. Wawrzyczková se zúčastní této rady a vysvětlí princip akce.   

 

8) Spolek schválil příspěvek mateřským školám I., II. a III. na vánoční jarmark 

500 Kč/školka. Peníze školky využijí na výrobu zboží k prodeji na vánočním 

jarmarku.  

 

9) Spolek schválil proplacení nákladů na výrobu kornoutů pro prvňáčky paní 

Jitce Seidlové ve výši 400 Kč. 

 

10) Akce, kdy žáci devátých tříd měli pomáhat se vstupem prvňáčků první 

den do školy nebyla moc úspěšná, proto ji spolek ruší. 

 

11) Dle zápisu z 27. 8. 2019 měl být založen face-book – spolek žádá pana 

Mgr. Bílého, aby ho založil. 

 

12) Ředitel informoval, že nejbližší ředitelské volno bude 20. 12. 2019. 

 

13) Host jednání spolku, školní metodik prevence Mgr. Lenka Stejskalová 

představila nabídku prevence rizikového chování dětí. Představila 

společnost E-bezpečí, která zajišťuje vzdělávací preventivní programy pro 

rodiče i děti. Spolek má zájem o tyto programy a chce je nabídnout 

veřejnosti. Spolek vytvoří poptávku, kdo bude mít o semináře zájem. Paní 

Šponarová vytvoří info leták o této akci a rozšíří ho do zpravodaje, na 

face-book, do školy. Spolek plánuje akci finančně zajistit. O finanční 

zajištění bude požádám i Obecní úřad. V případě, že Obecní úřad 

nezafinancuje příspěvek na preventivní programy ve třídách, tak spolek 

v rámci možností vypomůže. 

    

14) Spolek se bude věnovat zaplacení preventivních programů, paní Mgr. 

Stejskalová bude pozvána na příští jednání spolku. 

     

15) Skipasy (volné jízdy pro žáky školy) opět v tomto školním roce budou, 

zajistí je Mgr. Osičková.    

  

16) Příští setkání spolku bude dne 3. 2. 2020 v 18:30 hod. v prostorách 

školní družiny.   

 

Zapsala: Marta Miková  
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