
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 1. 2. 2022 
 
 
 
Přítomni: P. Pitelová, G. Demková, R.Michalová,  
p. ředitelka M. Hoňková, p. zástupkyně H. Škutová 
 
1. taneční kurz pro 9.ročníky: 
- p.ředitelka poptá zájem ze stran rodičů a žáků (na tomto základě by byla stanovena částka kurzovného) 
SRZŠ bude přispívat na žáka částkou převyšující 1.000,-kč (tzn.při ceně 1.400,-kč bude příspěvek SRZŠ 400,-kč) 
Financování si budeme moci dovolit, protože škola slíbila finanční spoluúčast na dětském dni ve výši 15.000,-kč) 
Taneční by se konaly na Lázních, kde je dohodnuta symbolická cena za pronájem- 1.000,-kč. 
  
 
2. řešení akce (původně plesu) 
Vedena debata o místě konání - návrhy koupaliště, případně škola s lepším zázemím a možnosti rozšířit akci i na 
venkovní prostor (měsíc duben či květen - v závislosti na COVID situaci a vládních nařízeních s tím souvisejících) 
Pokud by se akce konala ve škole- tombola by proběhla. Proto prosím ty z Vás, kteří mi zatím nedali zpětnou 
vazbu, koho z podnikatelů by mohli oslovit pro věcný či finanční dar do tomboly, aby tak učinili. 

 
 
3. návrh na změnu termínu RAFTU 
Diskuse k počasí. Nyní máme rezervovaný termín 14/5/2022. P. ředitelka zkusí poptat termín 11/6/2022. Počasí je 
nevyzpytatelné. Pro vodní radovánky však pozdější- červnový termín bude snad lepší. 
 
 
4. Diskuse 
   -fungování ve škole dle aktuálních COVIDOVÝCH nařízení   
  -  M.Grobelná zjišťovala spolupráci střelnice na dětský den - vzhledem k tomu, že tato organizace bude sama 
pořádat k dětskému dni tuto akci, ve škole nás zřejmě nepodpoří. 
   - M.Plačková zajišťuje k dětskému dni ukázky výcviku psů PČR - bohužel pro COVID, zatím byly tyto aktivity 
pozastaveny. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. 
 
     
      
      

 
Další schůzka výboru třídních důvěrníků proběhne v úterý 1. 3. 2022 v 18.00 hodin ve cvičné kuchyňce. Věřím, že se 
sejdeme zase v hojném počtu. Všem přeji hlavně pevné zdraví i nervy. 

 

 

Zapsala: Pavlína Pitelová 


