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

                          dne 29. 4. 2019 

 

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

          Marta Révusová, Eva Vaníčková, Zuzana Hegerová, Pavla Osičková, 

          Jitka Seidlová, Mgr. Eva Jetmarová 

           

Omluveni: Radka Linhartová, Zdeněk  Habarta, Helena Grežová, Marek Náhlík,  

          Lenka Šponarová, Pavlína Žabková, Petra Kovářová,  Mgr. Iva Vacková 

 

Neomluven: Marek Krejčí           

 

Průběh schůzky 

 

1) Probrání jednotlivých bodů minulého zápisu: 

 

- zhodnocení akce „Ukliďme Česko“, která proběhla 6. 4. 2019. Účast téměř 

100 osob = více než minulý rok. 

- vyhodnocení sběru starého papíru ze dnů 5. a 6. 4. 2019. Nejlepší sběrači 

na 1. stupni i 2. stupni obdrží wellness poukaz od Penzionu Ječmínek 

Červená Voda. Sběrači na 2. a 3. místě na každém stupni obdrží volné 

lístky do kina v Králíkách. Všichni žáci, kteří se sběru papíru 

zúčastnili dostanou poukázku na zmrzlinu. Spolek ocení žáky, kteří 

pomáhali při organizaci sběru starého papíru odměnou v částce 200 Kč/žák.  

 

2) Stav účtu spolku ke dni 29. 4. 2019: 70.300 Kč 

 

3) Ke konci školního roku spolek věnuje třídám 500 Kč/třída na tzv. třídní 

odměnu. Rozhodnutí je na třídním učiteli, jak odměnu ve třídě použije. 

 

4) Spolek věnuje 500 Kč/třída na „Skokana roku“. Rozhodnutí, kdo odměnu obdrží 

je na třídním učiteli.   

 

  

5) V 11/2019 řešit akci „Skokan roku“. Dát vědět učitelům o této akci, aby ji 

propagovali ve třídě a motivovali žáky ke zlepšení, ať v prospěchu, tak 

v chování.   

 

6) Spolek schválil příspěvek mateřským školám 500 Kč/školka na ukončení 

školního roku.  
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7) Spolek schválil věnovat žákům 9. tříd památeční trička. 

 

 

8) Spolek věnuje čokoládu jako odměnu žákům na konci školního roku. Tuto odměnu 

dostanou na 1. stupni žáci se samými jedničkami a na 2. stupni žáci 

s vyznamenáním.   

 

9) Kornouty (uvítací dárek pro prvňáčky) zajistí výrobou paní Seidlová a 

naplněním paní Miková v nákladech 200 Kč/kornout.  

 

10) Paní Vaníčková navrhla účast budoucích deváťáků na rozloučení 

s předškoláky v MŠ na konci tohoto školního roku. Cílem je seznámit budoucí 

prvňáčky se staršími spolužáky, aby jim mohli deváťáci na začátku školního 

roku pomoci vykročit do školy (ukáží jim školu, dovedou je do třídy, budou 

jim prostě oporou minimálně v prvních dnech školního roku). 

 

11) Vyhodnocení 9. tříd. Ocenění žáci s vyznamenáním obdrží od ZŠ 

upomínkový předmět, který věnuje spolek. Návrh na předmět je psací sada 

s logem ZŠ.    

  

12) Příští setkání spolku bude dne 27. 8. 2019 v 19:00 hod. v prostorách 

školní družiny.   

 

Zapsala: Marta Miková  

 

 

 

    

 

 

  

 

  


