
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 22. 3. 2022 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

VALNÁ HROMADA 
Setkání všech nových i stávajících členů spolku se uskuteční po třídních schůzkách ve školním sále. Hlavní body 

programu jsou: rozpočet Spolku, volba předsednictva, přehled aktivit Spolku, plán projektů v roce 2022. 

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

rádi za jakoukoliv pomoc a formu spolupráce. Jen Vaše zapojení dá spolku další smysl. 

HRY NA CHODNÍK 
O víkendu na přelomu dubna a května proběhne nástřik malovaných her na chodník. Hry budou umístěny na 

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

Vybavení pro malování je zakoupeno a nachystáno. Pomoci můžete se samotným malováním, nebo s přípravou 

a čištěním povrchu. Zúčastnit se můžete také třeba jen na část dne. 

Konkrétní víkend bude upřesněn v závislosti na počasí a práce budou probíhat od pátku do neděle. 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 termínech a případných změnách. 

Předem děkujeme za vaši pomoc. 

JARNÍ SBĚR 
Termín tradičního jarního sběru starého papíru bude upřesněn. Sbírat papír ale můžete již nyní. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Rádi bychom opět navázali na tradici zahradních slavností. Možná v méně velkolepém formátu než naposledy, 

ale především chceme opět připravit prostor pro setkání dětí, rodičů a pedagogů. 

Jak bude celá slavnost vypadat, bude záležet především na Vás a Vaší pomoci. Zapojit se můžete do přípravy a 

zajištění občerstvení, hudebního programu, zábavného či sportovního programu pro děti a dalších úkolů. 

Termín slavnosti předpokládáme v první polovině června tak, aby co nejméně kolidoval s případnými školami 

v přírodě. 

STOLNÍ TENIS 
Škole se podařilo na základě grantu pořídit stůl na stolní tenis. Aby ho bylo možné lépe využít, chceme pomoci 

se zajištěním zpevněného povrchu. Profesionální zajištění ovšem přesahuje finanční možnosti spolku i školy, proto 

hledáme alternativní řešení svépomocí (např. povrch z betonových dlaždic). 

Pokud máte někdo zkušenosti či jiné možnosti v dané oblasti, budeme rádi za Vaši pomoc. 

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. Především ale budeme rádi za vaši pomoc při realizaci aktivit spolku. 

Stávající členy prosíme, aby nezapomněli obnovovat 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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