
ZÁPIS ZE SCHŮZE 29.9.2015 
VÝBORU SRPŠ při ZŠ Smilovice 

 
Účastníci: Pavlína Franková (předseda), Danuta Martynková (pokladník), Karin Mořkovská 
(člen výboru), Daniela Červenková, Lenka Tomečková, Věra Samcová, Alena Kukuczová, 
Andrea Nosková, Naděžda Romanová, Lenka Němcová   
 

Program schůze SRPŠ při ZŠ Smilovice (dále jen spolek): 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Stanovení termínů akcí do června 2016, včetně informací o programu 
3. Informování výboru o aktivním vyhledávání sponzorů pro spolek 
 
Jednotlivé body programu schůze byly projednány a dohodnuty takto: 

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

2. K zapisování byla pověřena Karin Mořkovská, ověřovatelé byli určeni předsedkyně a 
pokladník 

3. Byly dohodnuty následující akce s termíny a dalšími ujednáními a úkoly pro členy výboru a 
delegáty: 
 

a. Lampiónový průvod – pátek 6.11.2015 v 16:30 hod 
• START: Hasičská zbrojnice v Řece 

•  CÍL: parkoviště za Karmelem ve  Smilovicích 

• Dětem bude rozdán čaj se sirupem, croissanty. Dospělákům v cílové stanici 
prodávat svařené víno 

• Úkoly:  

• Občerstvení zajistí delegátka Věra Samcová (5r.) 
• Byl dohodnut prostor za Karmelem na parkovišti 

• Letáky-  grafiku a tisk, vylepení zajistí Karin Mořkovská, distribuce 
Danuta  Martynková 

 
b. Mikuláš  - pátek 4.12.2015  (během dopoledne v MŠ a ZŠ) 

• Děti navštíví v MŠ a ZŠ čert, Mikuláš a anděl a rozdá balíčky 
• Úkoly: akci zajistí delegát 1. ročníku  -  

• Zajistit 3 dobrovolníky pro akci, kostýmy, navíc další osobu na pomoc 
při rozdáváni) 

• Připravit balíčky pro děti 

• Požádat o sponzorský dar společnost  Billa, s.r.o. (odběr zboží do 
Mikuláškých balíčků) 
 

c. Rozsvícení vánočního stromu v obci Smilovice  -  4.12.2015   
• V rámci akce pořádané obcí Smilovice, spolek bude provozovat stánek 

s nápoji a občerstvením. 

• Úkoly: akci zajistí delegát 1. ročníku   



• Dohodnout prodej alkoholu, svařeného vína - kdo uvaří, kdo bude na 
místě prodávat, ceny, kelímky, nádoby. Nápoje pro děti zajistit 
zdarma…čaj. 

• Zajistit letáčky grafiku a tisk, vylepení. 
 

d. Dětský Karneval  -  sobota 23.1.2016 od 14 hodin v Řece,v sále Obecního úřadu 
• Dětský karneval pro MŠ obou obcí s klauny, tombolou a občerstvením od 14 

do 22 hodin. 
• Úkoly: akci zajistí delegáti 3. a 4. ročníku   

• Zajistit klauny, tombolu, sponzory, prodej občerstvení a nápojů. 

• Zajistit letáčky grafiku a tisk, vylepení. 
 

e. Školní ples – pátek 12.2.2016 v Sportcentru Smilovice 
• Úkoly: akci zajistí p. Danuta Martynková 

 

f. Dětské radovánky – sobota 18.6.2016 ve venkovním areálu TJ Smilovice 
• Úkoly: akci zajistí předsedkyně a místopředsedkyně ve spolupráci s ostatními 

delegáty.  
 

4. Výbor bude dle časových možností a ochoty jednotlivých členů průběžně hledat sponzory 
v obcích a okolí. 

 


