
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 26. 3. 2019 

STALO SE 

VOLBA NOVÉHO VÝBORU 
Na poslední schůzi Spolku rodičů Milíčov byl zvolen nový výbor Spolku: Ondřej Hlaváč, Hana Geissler, Hana 

Daenhardtová. 

ÚPRAVA STANOV 
Upravili jsme stanovy tak, že nově se členy Spolku mohou stát kromě rodičů také zaměstnanci školy. 

OSTATNÍ 
• Společně jsme na podzim 2018 oslavili výročí 100 let republiky a zasadili pamětní lípu. 

• Ve spolupráci se školním parlamentem jsme vybavili třídy koši na tříděný odpad a hodinami. 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU 
25. a 26. dubna proběhne další sběrová akce. Kontejnery na papír budou otevřeny vždy od 7:00 do 8:30 u bývalé 

kotelny vedle školy. Příjezd autem bude umožněn. 

Třídy s nejvíce kilogramy sběru a nadpoloviční účastí získají odměnu do svých třídních fondů. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Zahradní slavnost se uskuteční v úterý 11. června. Letos zároveň oslavíme 40. výročí vzniku naší školy. Součástí 

slavnosti tak bude i školní akademie. 

Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž o nejlepší současnou fotografii školy a také bychom Vás chtěli poprosit 

o poskytnutí historických fotografií školy z vašeho archivu. 

Zároveň se na vás obracíme s prosbou o pomoc během slavnosti – stavba podia a stanů, pomoc na stáncích a při 

doprovodném programu aj. 

OZVUČENÍ AKCÍ 
K využití na akcích jako je zahradní slavnost plánujeme zakoupit základní ozvučení v ceně cca 20 tis. Kč. Toto 

vybavení bude zároveň sloužit i pro potřeby školy (žákovská představení, přednášky apod.). Pro tuto a další investice 

je důležitá Vaše finanční podpora. Děkujeme za ni. 

PODPORA SPOLKU 
Všechny aktivity spolku vyžadují čas rodičů ale také finanční prostředky, které nám umožňují investovat do věcí a 

aktivit, které jsou prioritou pro Vás a Vaše děti. Chtěli bychom Vás proto požádat o podporu, abychom mohli dále 

pokračovat a ještě více rozšiřovat naše aktivity. Možností je několik: 

1. Finanční podpora – podpora aktivit Spolku spočívající pouze v předání libovolného finančního příspěvku. 

2. Jednorázová pomoc – pomoc během akcí pořádaných Spolkem i v průběhu celého školního roku. 

3. Aktivní členství ve Spolku – každý, kdo by se rád více zapojil do plánování aktivit, je srdečně vítán. 

 

Po třídních schůzkách se s námi můžete setkat ve vestibulu školy. Zároveň zde bude možné zapsat nové členy, 

předat finanční příspěvky z jednotlivých tříd, či dohodnout se na způsobech pomoci. 

Předem děkujeme za Vaši podporu a pomoc 

 

Ondřej Hlaváč 

předseda Spolku rodičů Milíčov 

spolek@rodice-milicov.cz, www.rodice-milicov.cz, www.facebook.com/rodicemilicov 
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