
ZÁPIS ZE SCHŮZKY SPOLKU RODIČŮ ZE DNE 8. 9. 2022 

Program: 

1. Přivítání nových členů ve Spolku rodičů 
2. Seznámení se s výdělkem za předcházející školní rok 
3. Volba nových zástupců třídy (VV) 
4. Seznam plánovaných akcí 
5. Výše příspěvku 
6. Rozpis prací na nadcházející Food Festival 

 

1. Přivítání nových členů ve Spolku rodičů 

Letos do první třídy nastoupilo celkem 15 prvňáčků, a tak jsme měli možnost přivítat nové 
členy do Spolku rodičů. Někteří již členové jsou, někteří se vracejí po nějaké době a někteří 
jsou tady úplně noví, tak snad se nám všem bude společně dobře spolupracovat.  

 

2. Seznámení se s výdělkem za předcházející školní rok 

Loňský školní rok byl na akce hodně omezený z důvodů koronavirové pandemie. Proto  
i výdělky nebyly tak uspokojivé jako v předchozích letech. Největší výdělečnou akcí tak byly 
Vepřové hody, které se konaly na konci března, kde výtěžek byl více než 40 tis. korun.  
 
Velkou část příjmů v loňském roce tvořil také sběr papíru. Velkoobjemový kontejner byl 
přistavěn během školního roku dvakrát, jednou na podzim a jednou na jaře.  
Celková částka činila cca Kč 18 000,--. Z této částky byly dětem zaplaceny odměny na 
Zahradní slavnosti v červnu 2022, kde byly vyhlášeni nejlepší sběrači papíru, baterií a nejlepší 
čtenáři.  

 
 

3. Volba nových zástupců třídy (VV) 

Z každé třídy byli vybráni nebo se dobrovolně přihlásili 3 zástupci třídy, kteří budou zároveň 
členy výkonného výboru. Jejich práce spočívá v účastích na schůzkách Spolku rodičů, které se 
konají zpravidla před plánovanou akcí. A posílání informací dále do svých tříd.  
Mezi letošní zástupce patří:  

1. třída Bradovi Pospíšilová Ševčíková 

2. třída Haliarská Kovářová Novákovi 

3.třída Dostálovi Kadláčkovi Sorokinová 

4.třída Bařinovi Janákovi Smýkalová 

5.třída Ludvíkovi Miklíkovi Vaňkovi 



4. Seznam plánovaných akcí 

Sobota 17. 9. 2022 Guláše 

Úterý 1. 11. 2022 Bochořské strašidlo (rodiče žáků ze 4. a 5. 
třídy, vyjma těch, co mají malé děti) 

7. 12. 2022 Česko zpívá koledy 
(dle nově zvolené kulturní komise) 

Pátek 20. ledna 2023 Školní Ples  

Víkend 17. - 18. 3. 2023 Vepřové hody 

Konec června  Zahradní slavnost (rodiče žáků 1. – 3. třídy) 

 

Spolek rodičů se dohodl, že výtěžky z těchto akcí poputují jako příspěvek žákům naší školy na 
různé doprovodné aktivity při škole např.: autobus na výlety či do divadla, různé odměny 
atd.  

 

5. Výše příspěvku 

Byl odhlasován příspěvek do fondu Spolku rodičů ve výši Kč 400,--.  
Částka je stejná jako byla v loňském školním roce.  

 

6. Rozpis prací na nadcházející Food Festival 

V loňském roce Spolek rodičů vyhrál svým gulášem Food Festival. A proto bychom letos rádi 
reprezentovali a pokusili se vítězný titul obhájit.  
Jako šéfkuchař se letos nominovala paní Darina Navrátilová. Maso zajistí paní Hana 
Nováková, zeleninu zajistí paní Vendula Vaňková (jakožto sponzorský dar od firmy Tesco), 
ostatní práce se rozdělí mezi rodiče.  
Sraz v pátek 16. 9. 2022 v 17:00 na hřišti – postavit stan a rozmístit stoly.  
V sobotu 17. 9. 2022 sraz v 8:00 na hřišti se všemi ingrediencemi na přípravu kotlíkového 
guláše.  

 

Z celkových 40 zákonných zástupců bylo přítomno 31.  

Zapsala: Veronika Dýčková 

Dne: 10. 9. 2022 


