
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 7. 9. 2021 

PŘÍSPĚVKY NA VYBAVENÍ ŠKOLY 
V průběhu minulého školního roku probíhala sbírka rodičů na vybavení školy. Podařilo se vybrat 59 tis. Kč. 

Částka je postupně čerpána na projekt zvelebení školní zahrady. 

Na tento rok byla stanovena částka ve výši 300 Kč za pololetí. Poukázat ji můžete na účet č. 2301120232/2010. 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu vašeho dítěte, za který příspěvek posíláte. Vybraná částka bude po 

domluvě použita na vybavení, na které se v běžném rozpočtu nedostávají prostředky, a další projekty školy a Spolku. 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

HRY NA CHODNÍK 
V sobotu 18. a v neděli 19. září 2021 proběhne nástřik malovaných her na chodník. Hry budou umístěny na 

prostranství u školní zahrady za budovou školy. Budeme rádi za vaši pomoc s realizací. 

Sraz je od 9:00. Vybavení pro malování je nachystáno, vybavte se pouze pracovním oblečením. Pokud chcete 

pomoci i s přípravou plochy pro malování, můžete přijít v podvečerních hodinách v pátek 17. záři. V tom případě je 

nutné si přinést vlastní kýbl na vodu a kartáč či hrubý smeták. 

V případě špatného počasí se akce ruší. Pokud se budete chtít zapojit, dejte nám vědět na e-mail 

spolek@rodice-milicov.cz nebo telefon 723 584 027, abychom vás mohli informovat o případných změnách. 

Předem děkujeme za vaši pomoc. 

PODZIMNÍ SBĚR 
Tradiční podzimní sběr starého papíru proběhne ve čtvrtek 7. a pátek 8. října 2021. 

VALNÁ HROMADA 
Setkání všech nových i stávajících členů spolku se uskuteční ve čtvrtek 7. října 2021. Hlavní body programu 

jsou: 

• Rozpočet Spolku 

• Volba předsednictva 

• Přehled aktivit Spolku 

• Plán projektů v novém školním roce 

Přijďte a zapojte se, ať již jako podporovatelé, členové spolku nebo budoucí členové předsednictva. Budeme 

rádi za jakoukoliv pomoc a formu spolupráce. 

DALŠÍ PLÁNY NA TENTO ŠKOLNÍ ROK 
• Další rozvoj školní zahrady 

• Společenské akce dle dalšího vývoje epidemiologické situace 

PODPORA SPOLKU 
Máte-li zájem stát se novými členy, stačí předat Váš kontakt na adresu spolek@rodice-milicov.cz nebo osobně 

některému z členů výboru. Pokud nemáte o členství zájem, ale rádi byste nás podpořili, stačí zaslat libovolnou částku 

na účet č. 2301120232/2010. 

Stávající členy prosíme, aby nezapomněli obnovit svoje členství, které je platné vždy na aktuální školní rok. 

Stačí poslat e-mail na spolek@rodice-milicov.cz. 

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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