
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 1. 11. 2022 
 
 
Přítomni: J.Vidláková, M.Poštulková, L.Rožnovjáková, M. Blažičková, R.Ivanová, J.Štamková, Z.Tvarůžková, K. 
Hoferková, I.Šablaturová , P.Pitelová, T.Fadrná , G.Demková,  D.Jadrníčková, 13 členů, p. zástupkyně H. Škutová, 
p.ředitelka M.Hoňková 
 

1.Vyhodnocení  akce „ Vánoční strom „ 
Jako každoročně – vysoká účast (kreativní nápady na prodávané výrobky dětí) 

             poděkování p.ředitelky  
             prodejní stánek (nedostatek punče – prodán ještě před oficiálním začátkem akce) 
 

2. Záškolácký ples 28/1/2023 – 
 POZOR čekáme na zasedání rady města (8/12)- schválení termínu konání plesu. Někteří 
radní nesouhlasí s konáním 2plesů ve stejném termínu……… 
Týmy: 
 
Bar +pivo (Danča) 
Adam, Martina Pl., Martina Bl. – sortiment si řeší prodávající 
 
TOMBOLA (Jaruška) doručení darů do ZŠ nejpozději do 20/1/2023 
Gábina, Iveta, Pavlína, Táňa – balení tomboly v pátek dopoledne před plesem 
 
OBČERSTVENÍ (Markét) 
Gábina, Iveta, Lenka – prodej kanapek, mini zákusků, kávy, čaje, vody, džusů, chipsů, 
Havlíků, kofoly 
 
VÝZDOBA (Nikol) 
Jiřina, Zlatka, Lada, Jana, Iveta, Radka I.– kreativní část zajistí p.uč.Chrapková 
Sraz v sokolovně 28/1/ v 9:00hod. 
 
ÚKLID (Jiřinka) 
Radka I.– bylo by dobré ještě někoho k sobě (hlavně chlapy na úklid stolů a židlí) 
 
VEČEŘE (Radka P.) 
Káťa, Pavlína- (výdej večeří proběhne mezi 20:00-22:00) 
 
KANAPKY (Pavlína) 
Káťa, Hanka, Anežka, Honza  
 
ŠATNA – zatím se nikdo nepřihlásil !!!  
(Danča poptá paní, která vypomáhá na fotbal.plese) 
 
HASIČSKÁ HLÍDKA ( Ondřej Mika) 
 
 



Další úkoly: 
Káťa     – grafika (vstupenky, program, tombola, sponzoři, poděkování..), pořízení fotografií 
Táňa     –vyzvednutí zákusků 
Pavlína – smlouva OSA, moderování večera  
Danča   – nákup alko + piva ( po domluvě se do nákupu zapojí Markét, Radmila, Martina..) 
                 Domluví Ondřeje do hasičské hlídky 
Škola zajistí – večeře, příbory, sklenice, pytle na odpad, prodlužovačky, čistící prostředky, 
vizitky pro požární hlídku + včetně jejich zaškolení, předprodej vstupenek, rozeslání mailu 
ohledně darů do tomboly na rodiče(text dodá Káťa), zjistí možnosti programu - předtančení 
 
 
Příští schůzka výboru třídních důvěrníků proběhne v úterý 3.1. 2023 v 18.00 hodin ve cvičné kuchyňce. 
Bude to poslední schůze před plesem!!!!! Prosím o hojnou účast. Na všechny se budu moc těšit. 
 
V příloze pošlu tel.kontakty , abyste v případě potřeby mohly mezi sebou rychleji komunikovat. Já jsem pro 
vás všechny na telefonu kdykoliv k dispozici. 
 

Poslední krát připomínám důležitost darů do tomboly!!!!!!! Prosím, oslovte 
všechny, kteří vás napadnou. 

Zapsala: Pavlína Pitelová 

 

 

 

 

 


