
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 29. 11. 2022 

PROBĚHLO 

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
Během podzimního sběru jsme zaplnili jeden a půl kontejneru. Celkem jste přinesli papír hodnotě 9 555 Kč. 

Pořadí jednotlivých tříd je k dispozici na stránkách spolku (www.rodice-milicov.cz/novinky/52-podzimni-sber-2022-

vysledky). 

PODZIMNÍ SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
V polovině října se uskutečnilo podzimní setkání na školní zahradě 

(zahradní slavnost). Věříme, že jste si setkání užili a děkujeme všem 

účastníkům. Velký dík pak patří těm, kdo pomohli s přípravou (rodiči 

počínaje, panem školníkem a vedením školy konče) a hlavně také těm, 

kdo se podíleli svým umem na zajištění skvělého občerstvení. 

V rámci odpoledne proběhlo hlasování, a přestože odměnu by si 

zasloužili všichni – vše bylo opravdu skvělé – odměnit jsme mohli 

svačinovými boxy a lahvemi jen první tři: 

1) Pichot – 1.D 

2) Hovorková – 4.D 

3) Daňková – 4.D 

OSTATNÍ AKTIVITY A INVESTICE 
− Sportovní vybavení (síťky na košíkovou, obal na stoly pro stolní tenis, fotbalové míče) 

− Výukové nástroje (www.ucitelnice.cz) 

− Příspěvky na akce (Svatomartinský průvod) 

CO NÁS ČEKÁ 

POLEPY SCHODIŠTĚ 
Připravili jsme projekt s názvem: Veselé schody, aneb adoptuj si svůj schod. Na 

všechna schodiště ve škole jsme spolu s učiteli vybrali tematické polepy (např. 

matematické, jazykové apod.). 

Celková cena za realizaci činní cca 130 tis. Kč. Abychom mohli udělat takovouto 

investici, potřebujeme i Vaši pomoc. Na adrese https://schody.rodice-milicov.cz jsme 

připravili stránku, kde si můžete vybrat schodiště a konkrétní polep si „adoptovat“: 

1) Vyberte si oblíbené schodiště. 

2) Ve formuláři zvolte konkrétní polep na schod a vyplňte osobní údaje. 

3) Po odeslání formuláře se vám zobrazí údaje pro platbu. 

4) Jakmile bude platba provedena bude polep „Váš“. 

Kromě schodů můžete stejným způsobem přispět i na polepy na zem. 

VYBAVENÍ DRUŽIN 
Máte-li doma v bezvadném stavu hry, které již nepoužíváte, můžete je přinést do družin nebo se obrátit na 

členy spolku. Stejně tak přijdou vhod všemožné výtvarné potřeby apod. Předem děkujeme. 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY A INVESTICE 
− Vybavení hudebny 

− Akvárium pro gekony 

− Posezení 
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