
Zápis z členské schůze Spolku rodičů Základní školy Milín 
 
konané dne 30. 11. 2021, on-line v prostředí Meet 
 
účast: viz. prezenční listina 30. 11. 2021 
přítomni: 10/ M. Petr, J. Krejčová, V. Šefčíková, M. Bubeníková, N. Kopp, J. Hálová, M. Sirotková, P. Hurtigová, 
Š. Šedivá, A. Solomonová 
nepřítomni: 1/ Ž. Vaverková 
omluveni: 3/ R. Sklenářová, L. Růžičková, L. Trnková 
 
Schůze je usnášeníschopná. (10 z 15) 

 
 

Program: 
1. Přivítání nových členů 
2. Zhodnocení proběhlé akce Dýňobraní 
3. Mikulášská nadílka ve škole 
4. Schválení rozpočtu 
5. Nápady a podněty k akcím na jaro/léto 2022 a další 
 
 
Ad1) Přivítání nových členů 
 
- Byli přivítáni a představeni dva noví delegáti (za přípravnou třídu pan Martin Petr a za 4.B paní Nina Kopp) 
 

 
Ad2) Zhodnocení proběhlé akce Dýňobraní 
 
- Akce Dýňobraní byla hodnocena jako vydařená. Poděkování patří pí. Bubeníkové a pí. Solomonové za realizaci. 
- Námět na zlepšení – příště dát vědět o akci dříve (min. 14 dní) 
- Vyúčtování bylo schváleno všemi hlasy  

 
 Příjem Výdej 
buřty  800 Kč 
dýně  600 Kč 
ostatní materiál  100 Kč 
dobrovolné vstupné 1 100 Kč  
příspěvek SRZŠ 400 Kč  
celkem 1 500 Kč 1 500 Kč 

 
 

Ad3 Mikulášská nadílka ve škole 
 
- Mikulášskou nadílku letos podpoříme v podobě malého balíčku s čokoládou a oříšky (nebo podobně, dle 

uvážení) pro všechny 
žáky školy. 
 

- Finanční podpora max. 6 000 Kč 
 

- zajistí pí. Solomonová 
 
- Odsouhlaseno všemi hlasy 

 
 

Ad4) Schválení rozpočtu 
 
- Rozpočet na rok 2022 byl schválen všemi hlasy 



 
- Členský příspěvek činí 200 Kč na žáka (vícečetné rodiny platí za první dvě děti) 

 
- Příspěvek bude připsán na účet spolku (č. ú. 2501995332 / 2010) do konce ledna 2022 pod variabilním 

symbolem dítěte, v poznámce jméno dítěte a třída, kterou navštěvuje 
 
- Komunikaci se školou ohledně schválených příspěvků zajistí pí. Šefčíková 
- Informační email pro rodiče sepíše pí. Šefčíková, začátkem ledna rozešle přes KOMENS 

 
- pí. Hálová udělá začátkem února kontrolu zaplacení příspěvků na účtu  

 
 

Ad5) Nápady a podněty k akcím na jaro/léto 2022 a další 
 
- akce: hromadná akce pro celou školu, první stupeň, druhý stupeň 

 
- místo: využít školní zahradu 

 
- zaměření: setkání dětí, rodičů, učitelů, sportovní zaměření, divadelní představení, stanoviště s úkoly pro děti, 

vystoupení žáků z jednotlivých tříd, rozloučení s deváťáky, rozloučení pátých tříd s prvním stupněm … 
 

- termín: květen, červen 2022 
 
 
 
- další návrhy akcí: obnovení školního plesu 

 
- úkoly pro všechny: Zamyslet se nad podobou akce na školní zahradě (Co všechno by se dalo dělat?) 

 
 

 
Předběžný termín další schůzky – přelom březen/duben 2022 (sestavení realizačního týmu a naplánování akce 
jaro/léto 2022)   
 
 
Zapsala: Veronika Šefčíková 

 
 
 


