
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE 
VÝBORU SRPŠ při ZŠ, MŠ Smilovice a MŠ Řeka 

 
DNE 17. 3. 2015 

 
Účastníci:  Pavlína Franková, Danuta Martynková, Karin Mořkovská, Magdalena Stuchlíková, Kateřina 

Cieslarová, Daniela Červenková, Lucie Kozlová, Martina Lyčková, Lenka Němcová 
Bujoková, Věra Samcová 

 
Program schůze SRPŠ při ZŠ Smilovice spolku:  

1. Zahájení a schválení programu jednání   
2. Vyúčtování dosavadních akcí pořádaných SRPŠ, použití získaných prostředků 
3. Představení dílčích úkolů - akcí do června 2015  
4. Termín další schůze spolku 

 
Jednotlivé body programu schůze byly projednány a dohodnuty takto:  
 

1. Předsedkyně zahájila schůzi, představila jednotlivé body programu jednání, které všichni účastníci jednomyslně 
schválili  

 

2. Pokladní představila vyúčtování činnosti spolku, s tímto výsledkem: 

= lampiónový průvod – zisk 105,- Kč, 

= rozsvícení vánočního stromku – zisk 7.069,- Kč, 

= dětský karneval – zisk 12.331,- Kč, 

= prodej na obecním plese – zisk 11.428,- Kč, 

= školní ples – zisk 13.265,- Kč.  

Zisk z těchto akcí, přijaté členské příspěvky členů SRPŠ a dary budou použity na financování/spolufinancování 

potřeb žáků a dětí ZŠ Smilovice, MŠ Smilovice a MŠ Řeka (divadelní představení, plavecký kurz, doprava 

v rámci dětského výletu, představení – Planetárium, loučení s absolventy ZŠ, loučení s předškoláky, …..) 

3. Byly stanoveny úkoly pro členy výboru a delegáty na dalších akcích spolku: 
= Radovánky - sobota 13. 6. 2015 v areálu obecního úřadu v Řece 

i. Dětské odpoledne pro MŠ a ZŠ s doprovodným programem, tombolou a občerstvením od 14 
do 22 hodin.  

ii. Organizaci zajistí MŠ Smilovice a 3. ročník ZŠ Smilovice 
iii. Zajištění letáků a vstupenek k akci, prodej vstupenek, zajištění a prodej občerstvení, nápojů, 

zákusků. Zajištění tomboly, prodeje lístků do tomboly a zajištění výher, hudba, ozvučení 
akce, doprovodný program pro děti, malování na obličej, dětské soutěže. 
 

= Předání květin ke Dni učitelů  - 28. 3. 2015  
i. Zajistí předsedkyně pro ZŠ Smilovice, MŠ Smilovice a MŠ Řeka  

 
= Den dětí  - 1. 6. 2015 

i.  SRPŠ uhradí návštěvu mobilního Planetária – představení, které děti navštíví ke dni dětí. 
Dále poskytne dětem drobné občerstvení, popř. sladkost – bude upřesněno na příští schůzi.  

 
4. Byl dohodnut termín příští schůze spolku – 19. května 2015 

 


