
SPOLEK RODIČŮ MILÍČOV 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 21. 3. 2023 

USKUTEČNILO SE  

AKVÁRIUM PRO GEKONY 
Z rozpočtu spolku jsme přispěli na akvárium pro gekony, které zajistila paní učitelka Vozobulová. 

PROBÍHÁ 

POLEPY SCHODIŠTĚ 
Na minulých třídních schůzkách jsme rozjeli projekt s názvem: Veselé schody, 

aneb adoptuj si svůj schod. 

Ve spolupráci s učiteli jsme se rozhodli udělat prostory školy zase o něco 

veselejší a zábavnější. Na všechna schodiště jsou vybrány tematické polepy (např. 

matematické, jazykové apod.) v celkové ceně 130 tis. Kč. K tomu potřebujeme Vaši 

finanční pomoc, a proto jsme na adrese https://schody.rodice-milicov.cz/ připravili 

webovou aplikaci, kde si můžete svůj schod „adoptovat“. 

Zatím vybraná částka pokrývá pouze 10 % celkového rozpočtu. Do konce března 

máte ještě šanci přispět a zajistit si tak „svůj“ schod. Po tomto termínu projekt 

uzavřeme a zahájíme realizaci. Část chybějících financí doplníme z rozpočtu spolku a 

zbývající schodiště zůstanou prázdná. 

ZAHRADNÍ VYBAVENÍ 
Jednáme s paní učitelkou Zachovou o příspěvku na pracovní náčiní pro děti na školní zahradu. 

CO NÁS ČEKÁ 

JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU 
Tradiční sběr starého papíru se navzdory klesajícím cenám za odběr uskuteční i letos ve dnech 20. – 21. dubna 

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 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. 

VALNÁ HROMADA 
Setkání všech nových i stávajících členů spolku se uskuteční v úterý 25. dubna od 18:00 ve škole. Hlavní body 

programu jsou: rozpočet Spolku, volba předsednictva, přehled aktivit Spolku, plán projektů v roce 2023. 

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 smysl. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Po úspěšném zahřívacím kole v podobě podzimního setkání na školní zahradě bychom se opět rádi vrátili 

k tradici zahradních slavností konaných v měsíci červnu. K tomu ale potřebujeme Vaši pomoc. Zapojit se můžete do 

přípravy a zajištění občerstvení, hudebního programu, zábavního či sportovního programu pro děti a do mnoha dalších 

úkolů. Účelem je se setkat a vzájemně se poznat také mimo školní třídy. 

O konkrétním termínu Vás budeme ještě informovat, ale již nyní se můžete hlásit s nabídkou pomoci.  

 

Předem děkujeme za Vaši podporu a pomoc 

Ondřej Hlaváč, Spolek rodičů Milíčov  

spolek@rodice-milicov.cz, www.rodice-milicov.cz, www.facebook.com/rodicemilicov 

https://schody.rodice-milicov.cz/
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