
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 26. 11. 2019 

STALO SE OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 

PODZIMNÍ SBĚR 
V říjnu proběhl tradiční podzimní sběr. Podařilo se shromáždit 8,5 tun papíru a na odměnách jsme mezi třídy 

rozdělili 11 800 Kč. Odměnili jsme prvních deset tříd s největším množstvím nasbíraného papíru, všechny třídy 

s nadpoloviční účastí a třídy, které při sběru pomáhaly. Všem děkujeme za účast. 

30 LET SVOBODY 
O organizaci letošního podzimního setkání se postaraly bilingvní třídy, které tak rozšířili svoji svatomartinskou 

tradici na celou školu. Spolek rodičů připravil doprovodný program navazující na školní projektový den k výročí 30 let 

svobody. 

POMŮCKY NA HUDEBNÍ VÝCHOVU 
Spolu s panem učitelem Kůdelou jsme pořídili 

stage piano a pomůcky na hudební výchovu, které děti 

určitě ocení. 

 

• Stage piano Roland FP-30 

• Boomwhackers 

• Sea Drum, paličky na xylofon, Guiro, Maracas, 

rolničky, dětský bubínek, Cabasa 

ZELENÉ OÁZY 
Požádali jsme o grant na vyvýšené záhony na školní zahradu, které chystáme ve spolupráci s Kokozou. Je to 

první krok v našem dlouhodobém plánu projektů na zvelebení školní zahrady a zapojení dětí při pracovní výchově. 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

ŠKOLNÍ MOBILITA DĚTÍ 
Chceme řešit problematiku dopravy dětí do 

školy. Pomozte nám a podělte se o vaše zkušenosti a 

váš názor v online dotazníkovém průzkumu: 

https://ankety.dmc-cz.com/zs-milicov/mobilita 

 

DALŠÍ PLÁNY NA TENTO ŠKOLNÍ ROK 
• Investice do vybavení tříd (další na řadě by mohl být zeměpis). 

• Spolupráce na přednáškách pro rodiče (bezpečnost na internetu a sexuální výchova). 

• Problematika městského mobiliáře v okolí školy. 

 

BILINGVNÍ VÝUKA 
Rádi bychom po dvou letech znovu zorganizovali setkání vedení školy, pedagogů a rodičů k bilingvnímu 

programu a výuce německého jazyka na škole. Na základě předběžné domluvy s vedením školy by se toto setkání mělo 

uskutečnit v pololetí školního roku. O konkrétním termínu vás budeme informovat 

https://ankety.dmc-cz.com/zs-milicov/mobilita


PRACOVNÍ SKUPINY 
Chcete se zapojit? Vyberte si některou pracovní skupinu a přidejte se k nám. 

ZAHRADNÍCI 
Přidejte se do našeho nového zahradnického týmu. 

• Chceme zvelebit školní zahradu 

• Zapojit děti během pracovní výuky 

• Vybavit zahradu pro potřeby školní družiny 

• Umožnit venkovní výuku 

SBĚRAČI 
Staňte se členem našeho sehraného sběrového týmu. 

• Organizace 

• Pomoc v kontejneru 

• Zapisování 

• Vyhodnocování 

FUNDRAISEŘI 
Orientujete se v grantech a dotacích? Je pro vás vyplňování formulářů zábava? Pomozte nám získávat peníze na naše 

projekty. 

PODPORA SPOLKU 
Máte-li zájem stát se novými členy, stačí předat či zaslat na účet členský příspěvek 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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