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

5.března 2018 

 

 

Přítomni:      Zuzana Wawrzyczková, Radka Linhartová, Mgr. Luděk Bílý, 

                    Marta Miková, Mgr. Eva Jetmarová, Petra Mikešová, 

                    Marta Révusová,  Marek Krejčí, Lenka Šponarová,Zdeněk Habarta,Eva    

                   Vaníčková, Marek Náhlík, Eva Vacková, Zuzana Hegerová 

 

Omluveni:  Pavlína Žabková, Jitka Seidlová a Helena Grežová 

 

Průběh schůzky: 

 

1)  Z minulého setkání : 

 

- kornouty pro prvňáky jsou ještě v zásobě,ale i přesto se vyrábí další 

- stav na účtu spolku ke dni 5. 3. je 48.800,-  

- 13. – 14. 4. je stanoven sběr starého papíru – do dalšího zpravodaje zajistí    

   informaci Zuzana Wawrzyczková 

- Eva Jetmarová – na upomínkových plackách pro prvňáčky se pracuje 

 

2) Na kola je schválená finanční částka od Obecního úřadu 30.000,- Kč – prostor 

je, ale musí se upravit. 

 

3) Paní Lenka Šponarová založila pro spolek profil na facebooku – rozešle 

žádosti o přátelství – zájem o šíření práce spolku a zapojení co největšího 

počtu rodičů. 

 

4) Akce „Ukliďme Česko“ – paní Zuzana Wawrzycková se za spolek 

zaregistrovala, akce proběhne 7. dubna, sraz bude u ZŠ v 9 hodin pro 



účastníky, kteří budou mít zájem - směr Křížová hora pod vedením Zuzany 

Wawrzyczkové, horní část Červené Vody si vezme na starost Luděk Bílý a od 

MŠ v Bílé Vodě směr Moravský Karlov pan Zdeněk Habarta – ve zpravodaji a 

na vývěskách budou veškeré informace, nejvíce jich každý však nalezne na 

internetových stránkách akce „Ukliďme Česko“. Pokud by bylo nepříznivé 

počasí, náhradní termín se stanovuje na 21. dubna. 

 

5) Burza oblečení a sportovních potřeb proběhne v sobotu 14. dubna 

v prostorách školy – Luděk Bílý vytvoří plakát do zpravodaje, Lenka 

Šponarová ho vloží na facebook. Na prvním stupni se budou informovat rodiče 

přes žáky. 

 

6) Eva Jetmarová – paní učitelka Stejskalová by ráda rodičům nabídla možnost 

organizace besedy na různá témata – kyberšikana nebo poruchy příjmu 

potravy. Na příští schůzce toto téma otevřeme, naplánujeme a zjistíme zájem 

rodičů. 

 

7) Příští setkání spolku v případě potřeby organizace akce „Ukliďme Česko“ 

bude 4. dubna v 18.30 v prostorách družiny. 

           

Zapsala: Radka Linhartová 

 


