
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 6. 9. 2022 

CO NÁS ČEKÁ 

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
Tradiční sběr starého papíru se uskuteční ve čtvrtek 22. a v pátek 23. září 2022 vždy od 7:00 do 8:30. Kontejner 

bude přistaven na obvyklém místě u kotelny vedle školy. Máte-li možnost, přineste sběr již zvážený. Výtěžek sběru 

bude rozdělen mezi třídy s největším množstvím odevzdaného sběru a třídy s nadpolovičním počtem účastníků.  

Máte-li chuť se zapojit také do vážení, zapisování či nakládání, přijďte, budete vítáni. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Po covidové odmlce bychom rádi obnovili tradici zahradních slavností a podzimních setkání. Zveme vás tímto 

na čtvrtek 13. 10. 2022 od 16:30 na školní zahradu. V případě nepřízně počasí se setkáme ve školním sále a přilehlých 

chodbách. 

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

zajištění občerstvení, hudebního programu, zábavního či sportovního programu pro děti a dalších úkolů. Účelem je se 

setkat a vzájemně poznat také mimo školní třídy.

OCHUTNÁVKA PROGRAMU 

▪ Sportovní hry 

▪ Malované hry na chodníku s instruktáží 

▪ Opékání buřtů 

▪ Písně u táboráku (přineste si hudební nástroje) 

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ 

Všichni, kdo rádi vaříte a pečete, předveďte svoje 

schopnosti a něco dobrého připravte. Připravíme pro vás 

stánek, na kterém můžete svoje kuchařské výtvory 

nabízet. Ti nejlepší získají odměnu. 

POLEPY SCHODIŠTĚ 
V tomto školním roce připravujeme projekt s názvem: Veselé schody, aneb 

adoptuj si svůj schod. 

Ve spolupráci s učiteli bychom rádi udělali prostory školy zase o něco veselejší 

a zábavnější. Na všechna schodiště ve škole jsme vybrali tematické polepy (např. 

matematické, jazykové apod.). Jakmile bude vše připraveno, představíme webovou 

aplikaci, kde bude možné si polepy prohlédnout, vybrat ten, který se vám bude líbit 

nejvíce a tento si adoptovat, tj. přispět poměrnou částkou právě na tento konkrétní 

polep. 

 

 

PODPORA SPOLKU 
Dovolujeme si připomenout, že členství spolku platí vždy na jeden školní rok a je tedy nutné ho pravidelně 

obnovovat. Máte-li zájem své členství prodloužit nebo se stát novými členy, stačí předat Váš kontakt na adresu 

spolek@rodice-milicov.cz případně osobně některému z členů výboru. Pokud nemáte o členství zájem, ale rádi byste 

nás podpořili, můžete zaslat libovolnou částku na účet č. 2301120232/2010. Především ale budeme rádi za vaši pomoc 

při realizaci aktivit spolku. 

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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