
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice 

Smilovice čp.164 

739 55 Smilovice u Třince 

 

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Smilovice 

Datum a místo konání schůze: 

13.10.2021 ve Smilovicích 

Svolavatel: 

Petra Chybidziurová 

Přítomni: 

viz. listina přítomných 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny-schůzi zahájila Petra Chybidziurová, přítomni 

se zapsali do listiny přítomných a představili se ostatním členům SRPŠ 

2. Navržení komunikace SRPŠ přes WhatsApp- všichni přítomni souhlasili s komunikací přes 

WhatsApp a vytvoření skupiny pro SRPŠ a jednotlivé třídy 

3. Projednávání akcí do června 2022- Byly dohodnuty úkoly pro členy výboru a delegáty na 

jednotlivých akcích 

Lampiónový průvod 

- se bude konat 5.11.2021 od 17.00 hodin 

- organizaci zajistí delegáti za MŠ Smilovice 

- kompletní organizace akce 

- projednání trasy průvodu, cílem bude Sportcentrum Smilovice 

- je třeba zajistit přístroj na Hotdogy 

- nákup v makru zajistí Helena Kopcová 

- nákup párků, rohlíků zajistí Jana Hipiková 

Rozsvícení Vánočního stromu 

- se bude konat 3.12.2021 

- organizaci zajistí delegátka za 2. třídu a předseda 

- informace o organizaci předá Michaela Bromníková na příští schůzce SRPŠ 

- na této akci budeme mít pouze stánek 

Mikuláš 

- se uskuteční 6.12.2021 

- organizaci zajistí delegátka za MŠ Řeka a delegátka za 4. třídu 

- nebude spojen s akcí rozsvícení Vánočního stromu, všichni přítomni souhlasili. 

- Mikuláš bude přítomen v MŠ Řeka, MŠ Smilovice. V ZŠ bude spojena 1. a 2. třída v daný čas, a 

Mikuláš bude přítomen i v ŽŠ pro tyto třídy. Ostatním dětem Mikuláš zamává při odchodu z 



ulice, tyto děti dostanou balíčky jako překvapení, které budou připraveny v šatnách na 

značkách. 

- projednání obsahu balíčků bude na příští schůzi 

Karneval 

- se bude konat 22.1.2022 

- organizaci zajistí delegáti za 3.třídu a místopředseda 

- Helena Kopcová ověří dostupnost sálu OÚ v Řece 

- probírání možností zábavného programu pro děti 

Školní ples 

- se bude konat 11.2.2022 (termín musí být ověřen) 

- organizaci zajistí delegátka za 1.třídu a 5. třídu 

- je třeba zajistit DJ, Petra Chybidziurová ověří termín ve Sportcentru 

- letos bude ples bez masek, ale bude na určité téma. Více bude projednáno na další schůzce 

SRPŠ. 

Radovánky 

- se budou konat 18.6.2022 

- organizaci zajistí předsedkyně ve spolupráci se všemi delegáty 

- atrakce, DJ atd. budou projednány na další schůzi SRPŠ.  

Ostatní 

- další plánovaná schůzka SRPŠ bude v pondělí 8.11.2021 v 18:00 ve Sportcentru 

 

Zpracovala: Andrea Nosková 

20.10.2021 

 


