
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 3. 1. 2023 
 
 
Přítomni: E. Janásková,N. Telnarová, M.Plačová, M.Poštulková, L.Rožnovjáková,I. Marhevská, R.Ivanová, J.Štamková, 
Z.Tvarůžková, K. Hoferková , P.Pitelová, T.Fadrná ,A. Bártová, G.Demková, A.Šolcová, D.Jadrníčková, R.Michalová, 
R.Poštulková -18 členů, p. zástupkyně H. Škutová, p.ředitelka M.Hoňková 
 
 

Jediný bod programu - Záškolácký ples 28/1/2023  
 
Bar +pivo (Danča) 
Adam, Martina Pl., Martina Bl. ???, Nikol ??? – sortiment si řeší prodávající( v záloze jsou 2 
Ukrajinské maminky - oslovila je Martina) 
 
TOMBOLA (Jaruška) doručení darů do ZŠ nejpozději do 20/1/2023 
Alena, 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, slaných tyčinek  
 
VÝZDOBA (Zlatka) 
Jiřina, Lada, Jana, Iveta, Radka I. – kreativní část zajistí p.uč.Chrapková 
Sraz v sokolovně 28/1/ v 11:00hod. 
 
ÚKLID (Jiřinka) 
Radka, Terezie 
 
VEČEŘE (Radka P.) 
Káťa, Pavlína- (výdej večeří proběhne mezi 20:00-22:00) 
 
KANAPKY (Pavlína) 
Káťa, Hanka, Anežka, Honza  
 
ŠATNA – Ilonka 
HASIČSKÁ HLÍDKA - Ondřej Mika, Ilona, Alena 
Hlídání SOKOLOVNY – 11:00 – 13:00 výzdoba + stoly+ navážení zboží a tomboly ze školy 
                                        13:00 – 15:00 Jaruška uspořádání tomboly + hlídka 
                                        15:00- 17:30 Dančin tchán 
                                        17:30 – Martina, Danča – obsluha baru 
 
Další úkoly: 
Káťa – grafika (vstupenky, program, tombola, sponzoři, poděkování…), pořízení fotografií, 
tvorba chlebíčků a kanapek 
Táňa – vyzvednutí zákusků + slaných tyčinek z listového těsta 



Pavlína – smlouva OSA, moderování večera, nákupy, tvorba kanapek a chlebíčků 
Danča – nákup alko + piva (po domluvě se do nákupu zapojí Markét, Radmila, Martina…) 
Jaruška – zajistí 12ks papírových krabic v Hrušce (vyzvednu já v pátek) 
                  
Škola zajistí – večeře, příbory, sklenice, pytle na odpad, prodlužovačky, čisticí prostředky, 
vizitky pro požární hlídku + včetně jejich zaškolení, předprodej vstupenek, ohřívač řízků 

 

Dary do tomboly nutno doručit do školy nejpozději do 20/1 !!!!!!! Když by bylo 
potřeba ještě nějakou cenu dokoupit, aby na to byl dostatek času. 

Zapsala: Pavlína Pitelová 

 

 

Příští schůze výboru proběhne 7/2/2023 

 

 

 

 

 

 

 


