
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 5. 4. 2022 
 
 
 
Přítomni: M.Poštulková, L.Rožnovjáková ,K. Hoferková,  P. Pitelová,    R.Michalová,   D.Jadrníčková, L.Hrbáčová,  
M.Blažičková , J.Štamková, P.Lechová, A. Bártová, G.Demková, A.Svobodová, A.Šolcová,– 14 členů 
p. ředitelka M. Hoňková, p. zástupkyně H. Škutová 
 
 
1.Informace p.ředitelky v souvislosti s Ukrajinskou krizí (počet žáků, sbírky, pomoc školy s financováním stravy, 
pomůcek…) 

 
2. den učitelů – 29/4/2022 změna místa konání (Myslivna) Poděkování  K.Hoferková a P.Pitelová 
Ke kávě upečeme něco dobrého (Jadrníčková, Michalová, Šolcová, Poštulková M., Bártová, Štamková, Hrbáčová, 
Šablaturová, Demková, Rožnovjaková, Hoferková) 
 
3. taneční průprava- účast 20 žáků – příspěvek 250,-kč/na žáka 
 
4. stav pokladny  v souvislosti s plánovanými akcemi-  
příspěvek za autobusy na lyžák byl 52.040,-kč 
Městem byl schválen dar ve výši 36.000,-kč 
 
5. hlasování  o výtěžku z akce STAVĚNÍ MÁJKY – bude ve prospěch našich dětí ( né pomoci ukrajinským uprchlíkům) 
 
6.akce – stavění máje 30/4/2022 
Akce bude od 15:00-02:00hod. Každý stánek má vedoucího, který  bude za něj plně odpovídat. 
Sraz bude na koupališti ve 13:00hod. 
1.stánek – vedoucí Daniela – prodej piva +čepovaná limonáda 
Pomocníci Honza + Jarča 
2.stánek- vedoucí Katka – prodej palačinek, párku v rohlíku, buchet,  pitíček pro děti, nanuků, cukrovinek, nealka, 
birelu, svařáku…. 
Pomocníci Táňa, Pavlína +2osoby mimo SRZŠ 
3.stánek – vedoucí Martina Plačková- prodej alko + nealko 
Pomocníci Nikol, Martina Blažičková , Edita Ujfaluši + p.Jelínková 
4.stánek – vedoucí Pavla - prodej jídla (řízků, klobás, sekané a hermelínu) 
Pomocníci Markéta, , Radmila, Andrea s manželem 
 
 
škola zajistí- osvětlení stánků, prodlužovačky,  mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici, trny na párky, řízky, sekanou 
Daniela zajistí : výčep,  palačinkovač, pivo, limonádu, pokladnu do 1.stánku, gril, obracečka klobás 
Lenka Hrbáčová zajistí : kovové drobné do pokladen, palačinkovač z Mozaiky a 50ks palačinek 
Obsluha 2.stánku si zajistí –100ks palačinek, svařák 
Obsluha stánku 3 si zajistí :- pokladnu, tácky na štamprle (alespoň 8ks) 
Obsluha 4.stánku zajistí :  hořtici, kečup, kozí rohy, okurky, pokladnu (případně pečivo- to se ještě domluvíme) 
Pavlína zajistí :pokladnu do stánku 2, alko, nealko, víno,  štamprle, kelímky, chleba, , plastové nádobí, ubrousky, 
klobásy,párky, cukrovinky, čaj, kávu, marmelády …… 
Katka zajistí – nutelu 
Hanka Škutová – kozí rohy, okurky 
 
BUCHTA K PRODEJI:  
Radka  , Katka , Pavlína, Markéta, Danča, Iveta, Lenka a Mirka ? 
 



Prosím, myslete na to, co bychom ve stáncích ještě mohli potřebovat (osvětlení- fakt 
důležité, teplé oblečení i obuv- ať nejsme nemocní, hadry, jar, kyblík, kuchyňskou roli  
…………. 
 
Jste skvělí a já věřím, že akce bude vydařená. Poprosila bych vás, třeba jednoho z každého stánku, ať mi dáte ať už 
telefonicky (733721129)nebo na mail info 
Pavli, máme připraveno, zajištěno to, to, to…….  A já budu v klidu. Díky moc 
 
Pokud byste měl kdokoliv jakýkoliv dotaz, klidně volejte, pište.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští schůzka výboru třídních důvěrníků proběhne v úterý 3.5. 2022 v 18.00 hodin ve cvičné kuchyňce. 
Budeme mít po akci a můžeme to společně vyhodnotit.  

Zapsala: Pavlína Pitelová 

 

 

 

 

 


