
Zápis ze schůze výboru SRZŠ Klimkovice konané 14. 3. 2023 
 
 
Přítomni: L.Gebauerová, N. Telnarová, J. Maková,  I. Marhevská, K. Hoferková , P.Pitelová, T.Fadrná , D.Jadrníčková, 
R.Michalová, R.Poštulková -10 členů, , p.ředitelka M.Hoňková 
 
 

1. Taneční kurs  proběhne 16/4/ – 23/6/ závěrečná lekce 
Pod vedením tanečního mistra p.Riedla v prostorách lázeňské kolonády 
SRZŠ příspěvek na žáka 250,-kč- celkem 75 žáků 9.ročníků (přesný počet zájemců upřesníme) 
Kurzovné bude 1.400,-kč/na žáka 
 
2. Výlet pro NEJ žáky – termín 21/6/2023 
Poptáváme HOP JUMP a SKALKU  - jedná se celkem o 45 dětí 
(loni jsme platili za SKALKU 17.400,- + 4.000,-autobus ) 
 
3. Výlet rodičů s dětmi – 3/6/2023 (náhradní termín v případě špatného počasí- 10/6) 
Stejná trasa jako loni- cílové stanoviště JILEŠOVICE 

       Cena 230,-kč/osoba – SRZŠ zaplatí školním dětem, doprava vlastní 
 

4. Letos nás čeká trojutkání, které se díky COVIDU několik let nepořádalo.  
Hostitelským městem bude Mikolów (Polsko) 
 

5. Návrh na uspořádání CYLOVÝLETU – opět akce rodiče s dětmi 
START a CÍL = Klimkovice 
Bez nutnosti organizovat autobusovou přepravu kol- o to může být zajímavější občerstvení v cíli. Tato akce je 
na zvážení. 
 

6. MÁJKA – akce pořádaná městem v areálu koupaliště 30/4/2023 
1/stánek zastřešuje Táňa 
(párek v rohlíku, buchty, chleba s pomazánkou, palačinky, drobnosti pro děti- přesný sortiment po schůzce 
s hasiči a městem) 
2/ stánek Danča 
(pivo, limo, kofola) 
3/stánek má na povel Nikča 
(alko) 
Všechny, kdo bude moci poprosím o napečení buchet případně nasmažení palačinek. 
 

7. DĚTSKÝ DEN  (nejemočněji diskutované téma) 
Danča poptá youtubery, kteří by zajistili zábavu pro 2 x 250 dětí po cca.2,5hod. 
Opravdu nutná precizní organizace. P.ředitelka se poptá na parlamentu dětí, jací youtubeři dnes mezi dětmi 
patří k TOPCE a zkusíme poptat. Pokud budete mít kdokoliv čas a náladu- poptejte i vy. 
Program bychom rádi doplnili o pěnovou párty s DJ a tanečnicemi. Opět je nutná organizace, aby se zabavilo 
celkem 2 x 250 dětí. 
Termín může být i před či po přesném termínu dětského dne tzn.1.6., 2.6. nebo i 5.6. 
Pěnovou párty nutno pořešit s hasiči. Ilon prosím, poptáš se na možnosti ???  
 

8. DEN UČITELŮ 
 Poděkujeme upečeným dezertem. (zákusek upeču já s Katkou) 

 
 
 
Příští schůze výboru 4/4/2023 
Zapsala Pitelová Pavlína - předseda 


