
ZÁPIS 

Spolek rodičů Milíčov - Pražanka 3. 10. 2017 

1. Komunitní zahrada, EKO škola 

- paní Anna Černá (Komunitní zahrada Vidimova, KOKOZA) nabídla Spolku spolupráci: 

kalkulace, zapůjčení vybavení, odborná asistence 

- dotační výzva Ministerstva životního prostředí  na úpravy venkovních areálů základních 

škol (50.000 - 500.000,- Kč, spoluúčast 15%) – termín odevzdání do 31. 1. 2018, realizace 

do 31. 8. 2020 

 

- připravit podklady/projekt – zjistit přínos pro učitele biologie (prvouky), zda o to má 

škola vůbec zájem 

- návrhy – skleník, záhony    

- umístění (vlastnictví pozemku) 

- péče o prázdninách 

- nářadí – uskladnění 

 

Za Spolek: Jana Neterdová, Dita Krhovská, Jitka Kašparová 

 

2. OČMU – ochrana člověka za mimořádných událostí 

- pplk. JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D. nabídl Spolku spolupráci: 

- výchovný program „Hasík“ pro žáky 2. tříd (2 x 45 min), cca za měsíc test z naučených 

dovedností  (domluveno s paní učitelkou Strouhalovou – pilotní projekt), případně další 

rok pro žáky 6. tříd 

- stanoviště hasiči/záchranáři během zahradní slavnosti (5. června 2018) 

(možnost ukázky hasičské techniky, možná i policejní vrtulník , soutěže pro děti, ukázka 

snímání otisků prstů atd.) 

- oslovit Vyšší odbornou školu záchranářskou s prosbou o účast 

- Milíčovský Survival – branné cvičení – zřejmě náročné na organizaci (850 dětí) 

- exkurze – Svět záchranářů Karlovy Vary (http://www.svetzachranaru.cz/#o-svete-

zachranaru) – v případě zájmu školy, rezervovat termíny co nejdříve 

 

3. Sběr papíru (12. – 13. 10. 2017) 

- Honza domluvil kontejnery na sběr, škola s tím počítá – vrata odemkne pan školník  

- Honza rozeslal mailing s info o sběru učitelům, bývalým důvěrníkům, starým i novým 

členům i dárcům 

- Jana předala lístečky do notýsků prvňáků 

- Ondra vyrobí plakát k vylepení ve škole 

- paní učitelka Mejdřická – plakáty vytvořené žáky?? 

- Jana vyrobí 3 x ceduli „SBĚR“, umístit před vjezd k 1. třídám, školce a před školu 

- Jana přinese formuláře na zapisování a váhu, Honza vezme druhou váhu 

- kdo může pomoct ať je 12. nebo/i 13. 10. v 7.00 na dvorku  

Za Spolek: Jana Neterdová 

http://www.svetzachranaru.cz/#o-svete-zachranaru
http://www.svetzachranaru.cz/#o-svete-zachranaru


 

 

 

4. Halloweenské zahradní setkání (31. 10. 2017 od 17 h) 

- Petra napsala text pozvánky a poslala mailem k připomínkám 

- Ondra vyrobí pozvánku/plakát 

- Saša/Petra vylepí ve škole 

- 16. 10. rozeslat mailing s pozvánkou  

- Ondra zjistí možnost založení ohniště + založí  

- Iva poprosí pana školníka o zapůjčení 4 stolů (občerstvení) + 3 laviček (výstava dýní) 

- Saša zajistí várnici a suroviny na čaj, stan a prodlužovačky 

- Zbyněk Sirový zajistí várnici a suroviny na svařáka 

- Saša/Petra zajistí 150 ks špekáčků, chleba, jablka, hořčice 

- všichni vezmou klacky  

 

Za Spolek: Petra Janoušková, Saša Sternberg 

 

5. Členská schůze Spolku (7. 11. 2017 od 18.15 h) 

- 9. 10. oznámit místo, datum a čas konání členské schůze, zveřejnit program (viz stanovy 

čl. VII, odst. 3) 

1. webová stránka Spolku 

2. email všem členům Spolku, kteří poskytli adresy 

3. oznámení na nástěnce v sídle Spolku (škola) 

 

- 24. 10. předložit rozpočet Spolku, který má být schválen všem členům (viz stanovy čl. VII, 

odst. 2f) 

 

- měli bychom publikovat zprávy o hospodaření na webových stránkách, tak aby byly 

dostupné členům Spolku (viz stanovy čl. VIII, ad. 11d) 

 

- dořešit plné moci k zastoupení členů, kteří se nebudou účastnit, aby byla schůze 

usnášeníschopná 

 

Za Spolek: Honza Bezpalec, Iva Buchtová 


