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Sdružení rodičů a přátel školy existovalo při zdejší ZŠ vždy a to pod různými názvy. 
V důsledku legislativních změn muselo být toto sdružení zapsáno do spolkového rejstříku a 
tím oficiálně vznikl Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice (SRPŠ). Kromě předsedy, 
místopředsedy a pokladníka bylo zvoleno ještě sedm delegátů, po jednom z každé třídy a 
mateřské školky.  

Po překonání počátečních administrativních překážek jsme se mohli vrhnout na pořádání již 
tradičních akcí, jako je lampionový průvod, ve spolupráci s Obecním úřadem Smilovice jsme 
rozsvěcovali vánoční stromek, pořádali jsme školní ples, dětský karneval a samozřejmě 
dětské radovánky. Kromě těchto akcí, které si užily hlavně děti, ale i dospělí, jsme rovněž 
zajišťovali prodej v baru na obecním plese ve Smilovicích, jehož zisk putoval do pokladny 
SRPŠ. Za sebe mohu říci, že to nebylo jednoduché, protože mnoho z nás bylo bez zkušeností, 
ale naštěstí jsme mezi sebou měli šikovné lidi, kteří už měli mnohaletou praxi s pomocí ve 
sdružení rodičů a tak jsme mohli čerpat z jejich zkušeností a využívat jejich dobrých rad. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem delegátům a rodičům, kteří vynaložili nemalé úsilí 
a osobně se připojili k pomoci při organizování všech těchto akcí, které měly přinést (a já 
věřím, že přinesly) radost hlavně našim dětem a také děkuji všem rodičům a sponzorům za 
finanční a věcné dary. Děkuji OÚ Smilovice, OÚ Řeka a paní ředitelce Mgr. Janě Dybové i 
celému učitelskému sboru za spolupráci. Peníze, které jsme svou činností získali, byly a 
budou použity pro potřeby našich dětí ve škole a ve školkách. 

Činnost SRPŠ není samozřejmostí, stojí za ní lidé ochotni obětovat svůj čas a energii. 
Doufám, že se takoví lidé najdou i v příštím školním roce, tak abychom v naší činnosti mohli 
pokračovat a zvládnout vše alespoň tak, jako v roce letošním. 
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