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

                          dne 27.08.2019 

Přítomni: Mgr. Luděk Bílý, Eva Růčková, Lenka Šponarová, Marek Náhlík, 

          Marek Krejčí, Marta Miková, Eva Vaníčková, Mgr. Iva Vacková,  

          Zuzana Hegerová, Pavla Osičková, Radka Linhartová, Jitka Seidlová, 

          Helena Grežová, Mgr. Eva Jetmarová, Eva Vaníčková 

           

Nepřítomni: Zdeněk Habarta,Zuzana Wawrzyczková, Eva Urbanová, Pavlína Žabková 

            Petra Kovářová, Marta Révusová, Helena Grežová 

Průběh schůzky: 

1)Paní Míková zajistila pro všechny prvňáky kornouty na první školní den - žádá 

spolek o doplacení částky za nákup - zítra v kanceláři se proplatí. 

2)Vybraní žáci z 9. třídy byli představeni prvňákům ve školkách, první den a 

poté po celý měsíc je budou každé ráno doprovázet od šaten do tříd, první den 

budou po chodbách fáborky, které je zavedou do tříd. Pokud by to děti zvládly, 

mohly by již od druhého dne chodit bez rodičů. 

3)Letáčky o fungování SRPDŠ byly rozdání rodičům  ve školkách - až na děti z 

Bílé Vody - těm se letáčky předají první den ve škole. 

4)Mgr. Bílý žádá spolek o příspěvek ve výši 700,- Kč na pomůcky učitelům z 

dvoudenního školení - celková částka za tyto pomůcky k výuce jsou 7.100,- Kč, 

ale přes prázdniny se podařilo nasbírat železo v hodnotě 6.400 Kč. Všichni s 

příspěvkem souhlasí. 

5)Stále probíhající rekonstrukce učeben se nepodaří ke dni otevřených dveří 

dokončit, s dokončením rekonstrukce se počítá v měsíci říjnu. 

6)Na začátku prázdnin ve škole proběhla oprava hlavního přívodu vody. 

7)Eva Růčková poděkovala spolku za tričko a krásné rozloučení s dětmi na 

radnici. 

8)Mgr. Bílý založí Facebook školy, kde bude sdělovat různé informace. 

9)Sběr papíru je stanoven na 11.a 12. října. 

10)Eva Vaníčková - žádá o zvážení provozu školky během prázdnin v počtu šesti 

dětí. 
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11)Příspěvky do fondu SRPDŠ zůstávají stejné - 150,- Kč, vyberou učitelé a to 

do konce listopadu. 

12)Příští setkání spolku bude 4.11. 2019 v 18.30 hodin. 

 

Zapsala: Radka Linhartová 

 

 

  

 

  


