
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 10. 9. 2019 

STALO SE V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 

ZAHRADNÍ SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
Na konci minulého školního roku proběhla již tradiční zahradní slavnost, tentokrát ve spojení se školní akademii 

konanou u příležitosti výročí 40 let od založení naší školy. 

Děkujeme všem pedagogům za přípravu akademie a všem pomocníkům a dodavatelům za přípravu slavnosti. 

DALŠÍ AKTIVITY 
Akce: 

• Podzimní oslava výročí 100 

let republiky a zasazení lípy 

• Podzimní a jarní sběr 

Se školním parlamentem: 

• Vybavení tříd koši na tříděný 

odpad a hodinami 

• Nový strom do atria školy 

Investice: 

• Ozvučovací aparatura na 

školní akce 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

PODZIMNÍ SBĚR 
Tradiční podzimní sběr starého papíru proběhne ve čtvrtek 3. a v pátek 4. října 2019 vždy od 7:00 do 8:30. 

Kontejner bude přistaven na obvyklém místě u bývalé kotelny vedle školy. 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
Neformální setkání rodičů, dětí, pedagogů a přátel školy na školní zahradě u ohně, kytary, špekáčků, čaje, 

svařáku a všeho, co přinesete. Termín bude upřesněn – obvykle navazuje na školní projektový den. 

ŠKOLNÍ MOBILITA DĚTÍ 
Rádi bychom otevřeli diskusi týkající se dopravy dětí do školy na koloběžkách a kolech a možnostech jejich 

úschovy a umístění. 

DALŠÍ PLÁNY NA TENTO ŠKOLNÍ ROK 
• Investice do vybavení tříd (rádi bychom se tentokrát zaměřili na hudební výchovu). 

• Spolupráce na přednáškách pro rodiče. 

• Rozvoj spolupráce se školním parlamentem. 

• Problematika městského mobiliáře v okolí školy. 

PODPORA SPOLKU 
S novým školním rokem je potřeba opět obnovit členství zasláním/předáním členského příspěvku ve výši 

100 Kč. Pokud nemáte o členství zájem, ale rádi byste nás podpořili, stačí zaslat libovolnou částku na účet 

č. 2301120232/2010. 

Máte-li o dění ve spolku hlubší zájem, nebo se chcete sami zapojit, budeme vám k dispozici po třídních 

schůzkách ve vestibulu školy. 

 

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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