
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 1. 11. 2022 
 
 
Přítomni: A.Bártová, M.Plačková, T.Bajáková,  J.Vidláková, M.Poštulková, J.Štamková, R.Sacká ,K. Hoferková,  P. 
Pitelová, R.Michnová, T.Fadrná   D.Jadrníčřková, G.Demková , 13 členů, p. zástupkyně H. Škutová 
 

1.Vyhodnocení  akce „ opékačky s pouštěním draků „ 
Účast 52dětí, akce byla účastníky hodnocena kladně, počasí vyšlo fantasticky 
 

2. Lampionový průvod 
4/11- sraz u zámku v 17:20, pochod přes park a parčíkem kolem starého hřbitova ke škole 
PČR zajistí bezpečný přechod hlavní silnice  
punč (30+20l)- cena 25,-kč  tentokrát 30L nealko + 20l alko 
sladká odměna pro děti TIC TAC+ svítící náramky 
Ohnivá show na závěr – Růže draka (cca.20minut- cena 12.000,-kč) 
Snad počasí vyjde (minulý rok 116 dětí, rok2020 – 95 dětí) 
 
Táňa – koření do punče, Radka + Markét nakoupí ovoce a doručí ve čtvrtek do školy 
Lenku poprosím o přípravu drobných k prodeji punče 
 

3. Záškolácký ples 28/1/2023 – 
 POZOR změna termínu z důvodu obsazenosti SOKOLOVNY v našem původním termínu 
DJ Dax – cena 10.000,- 19:00-3:00hod.  
Jídlo – řízek + salát 
V příloze posílám seznam sponzorů z minulých let. Prosím i o oslovení svých známých. Letošní plesovou 
sezónu budeme zahajovat, ale o dary si budou říkat i jiné organizace, tak prosím, buďme rychlejší. Výtěžek 
z tomboly je důležitý. V minulých letech jsme tomu kdo chtěl vydávali i  potvrzení pro daňové účely. Klidně 
již můžete oslovit. Když byste mi napsali , koho která z vás osloví- budu ráda. Zbytek seznamu rozdělíme na 
příští schůzi. 
To budeme řešit i jednotlivé týmy: 

- Šatna, (alko+ pivo = zodpovědná osoba Danča), výzdoba, úklid, hasičská hlídka, tombola, jídlo, 
občerstvení – výroba i prodej,  atd… 

- Opět se budu opakovat, ale je to opravdu velká akce, na které bude zapotřebí zapojení se spousty 
z nás…..   

 

4. Vánoční strom – 3/12  

 

Prodej- Katka + Pavlína 
Sortiment: punč – poprosíme opět školu, káva, čaj, rozlévané minerálky, džusy, Häfron, Jäger, Magister, 
vaječný likér 
Ostatní občerstvení k prodeji si zajistí škola 
Sušenky upečou Radka  + Markét 
Drobné – poprosím Lenku 
Cenovky + izolepa– Káťa 
Pokladna, cukr, káva, čaj, mléko, tácky zajistí Pavlína 
 
 
Příští schůzka výboru třídních důvěrníků proběhne v úterý 6.12. 2022 v 18.00 hodin ve cvičné kuchyňce. 
Bude toho hodně k projednání. Prosím o hojnou účast. Na všechny se budu moc těšit. 

Zapsala: Pavlína Pitelová 


